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Tiivistelmä

Tutkimuksen  tavoitteena  oli  selvittää,  millaisia  pedagogisia  käsityksiä  alakoulun 
opettajilla  on  oppilaiden  ajattelun  kehittämisestä  luonnontieteiden  tunneilla,  ja 
kuinka nuo käsitykset siirtyvät käytännön opetustyöhön. Myös opettajien käsitysten 
ja  käytänteiden  suhdetta  sekä  siihen  vaikuttavia  tekijöitä  tarkasteltiin.  Lisäksi 
selvitettiin,  miten  ajattelun  taidot  tavoitteena  ilmenevät  perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa, ja millaisia oppimisen ja opettamisen lähtökohtia ja 
käytänteitä  niissä  rohkaistaan?  Näiden tutkimustehtävien  kautta  haluttiin  herätellä 
keskustelua  siitä,  millaisen  pohjan  alakoulu  muodostaa  oppilaiden  ajattelun 
kehittymiselle. 

Tutkittavat  olivat  luonnontieteitä  opettavia  luokanopettajia.  Heidän  käsityksiään 
tutkittiin kyselylomakkeen ja täydentävien haastattelujen (suullinen tai  sähköposti) 
avulla. Käytänteitä taas selvitettiin oppituntien havainnoinnin ja videoinnin avulla.

Tutkimuksessa  saatiin  selville,  että  kaikkien  opettajien  pedagogiset  käsitykset 
oppilaiden  ajattelun  kehittämisestä  eivät  olleet  selkeitä  ja  jäsentyneitä,  ja  että 
käsitykset  eivät  siirtyneet  johdonmukaisesti  käytänteisiin. Huomattiin  myös,  että 
vaikka suurin osa opettajista piti joidenkin ajattelun taitojen oppimista ja oppilaiden 
ajattelun  haastamista  tärkeänä,  vain  yksi  opettaja  haastoi  ajattelun  taitoja 
johdonmukaisesti  käytänteissään.  Kukaan  opettajista  nostanut  ajattelun  taitoja 
tietoisen tarkastelun kohteeksi seuratuilla tunneilla. Opetussuunnitelman perusteissa 
esitetyt  opetuksen lähtökohdat  sekä toteutukselle  esitetyt  tavoitteet  ja vaatimukset 
olivat  pitkälti  samassa  linjassa  taitavan  ajattelun  pedagogiikan  kanssa. 
Perusopetuksen  opetussuunnitelman  alakoulun  luonnontieteitä  koskevista  osista 
puolestaan oli löydettävissä taitavan ajattelun elementtejä, kun osasi etsiä, mutta ne 
eivät muodostaneet yhtenäistä tavoitetta.

Mikäli  oppilaiden ajattelua halutaan kehittää,  tulisi  opettajien tietoa ja tietoisuutta 
ajattelun taidoista ja niiden kehittämisen pedagogisista keinoista lisätä. Tarvittaisiin 
lisää  tutkimusta,  sekä  asian  tietoista  huomioimista  niin  koulutuksessa  kuin 
opetussuunnitelmassakin.
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JOHDANTO

Ihmisen tiedonkäsittelylle asetetut vaatimukset ovat muuttuneet radikaalisti, ja tieto 

lisääntyy huimaa vauhtia. Jokaiselta kansalaiselta edellytetään taitoa käsitellä tietoa, 

ajatella  itsenäisesti  ja ratkaista  ongelmia.  Oppimisen  tutkimus  on tuottanut  tietoa, 

jonka  avulla  voidaan  parantaa  oppijoiden  mahdollisuuksia  kehittyä  aktiivisiksi 

oppijoiksi, jotka pyrkivät ymmärtämään mutkikkaita aihekokonaisuuksia, ja joilla on 

paremmat  mahdollisuudet  siirtää  oppimaansa  uusiin  ongelmiin.  Oppimisen  uusi 

tutkimus  painottaakin  ymmärtämisen,  oppijan  aiempien  tietojen,  taitojen  ja 

kokemusten sekä oppijan oman aktiivisuuden ja tietoisuuden merkitystä. (Bransford, 

Brown  & Cocking  2004,  16–42.)  Kysymys  kuuluu,  pysyykö  koulu  kehityksessä 

mukana?  Haapasalon  (1997,  62–66)  mukaan  oppilaille  välitetään  koulussa 

muuttumattomina  pidettyjä  faktoja  sellaisenaan,  eikä  anneta  heille  mahdollisuutta 

ymmärtää tai kokea sitä, että tieto on syntynyt ajatteluprosessien seurauksena. Tämän 

seurauksena  oppilaiden  ajattelu  ei  kehity,  vaan  oppilaat  oppivat  ainoastaan 

suoriutumaan  tehtävistä  ja  monistamaan  heille  tarjottua  tietoa.  Onko  näin? 

Kasvatammeko  oppilaita  omaksumaan  vai  ajattelemaan?  Ohjaammeko  vain 

selviytymään ja sopeutumaan, vai selvittämään ja ymmärtämään? Oppivatko oppilaat 

koulussa miellyttämään ja suorittamaan, vai kunnioittamaan olemassa olevaa tietoa 

uskaltautumalla haastamaan sen? Rohkaisemmeko oppilaita pyrkimään syvempään 

ymmärrykseen maailmasta? 

Ajattelun taitojen kehittäminen on tutkimuskenttänä valtavan laaja.  Lukuisia 

kehittämisohjelmia ja tutkimusprojekteja  on toteutettu  ympäri  maailmaa (esim.  de 

Bono  1973,  Lipman,  Sharp  &  Oscanyan  1980,  Feuerstein  1980,  Adams  1989, 

Onosko 1990, Adey & Shayer 1994, Swartz & Parks 1994, Baumfield & Oberski 

1998, Zohar 1999, 2004a, 2004b, Klahr & Nigam 2004, Zohar & Schwartzer 2005, 

Mercer  &  Littleton  2007,  Barak  &  Shakhman  2008).  Näiden  eroja  selvitetään 

myöhemmin(ks.  luku  1.4).  Myös  ajattelun  taidon  määritelmiä  ja  luokituksia  on 

valtavasti, suunnilleen yhtä paljon kuin on aihetta koskevia ohjelmia ja projektejakin, 
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eikä  yhteisymmärrykseen  ole  päästy vielä  tänäkään  päivänä.  Tässä  tutkimuksessa 

ajattelun taidot määritellään integraatiomallin pohjalta (Moseley, Elliot, Gregson  & 

Higgins 2005), jota kuvataan tarkemmin tuonnempana (ks. luku 1.3).

Suomessa  ajattelun  kehittämistä  on  tutkittu  melko  vähän.  Aihetta  sivuavat 

käsitteet  tutkiva oppiminen (esim.  Hakkarainen,  Lonka & Lipponen 1999, 2004), 

ongelmaperustainen oppiminen  (esim. Haapasalo 1997,  Poikela 1998) ja oppimaan 

oppiminen (esim. Hautamäki ym. 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005) ovat 

olleet  suomalaisessa  tutkimuksessa  vahvasti  esillä.  Oppilaiden  ja  opiskelijoiden 

ajattelun kehittäminen on kuitenkin käsitteenä laajempi ja sisältää kaikki edelliset. 

Ajattelun kehittämisen kontekstissakin on tehty joitakin suomalaisia tutkimuksia ja 

kokeiluja.  Enkenberg  (1985,  1989,  1990)  on  tutkinut  yläasteikäisten  formaalia 

ajattelua  sekä  ajattelun  taitojen  oppimista  tietokoneympäristössä.   Suomessa  on 

toteutettu  myös  FOTA-projekti  eli  formaalisten  tavoitteiden  kehittämiskokeilu 

(Mehtäläinen  1992),  jossa  ajattelua  opetettiin  sisältöjen  oppimisen  rinnalla 

yläkoulussa  ja  lukiossa. Kallio  (1998)  on  tutkinut  korkeakouluopiskelijoiden 

tieteellisen ajattelun kehittämistä, ja Aksela (2005) on selvittänyt korkeamman tason 

ajattelun  ja  merkityksellisen  kemian  oppimisen  tukemista  tietokoneavusteisen 

tutkimisen kautta.   Kuusela (2000) puolestaan on tutkinut tieteellisen paradigman 

mukaisen  ajattelun  kehitystä  kuudesluokkalaisille  tehtyjen  interventioiden 

(Englannissa kehitetyt CASE- ja CAME-interventio-ohjelmat) avulla. Juuso  (2007) 

on  perehtynyt  lasten  filosofisen  ajattelun  kehittämisen  teoreettisiin  perusteisiin. 

Lähinnä Suomessa on keskitytty selvittämään oppilaiden ajattelun taitoja ja ajattelun 

oppimista, ja suurin osa näistä tutkimuksista sijoittuu yläkoulun kontekstiin. Rauste-

Von Wright, Von Wright ja Soini (2003, 76) korostavat kuitenkin,  että ajattelu ja 

ongelmanratkaisu eivät  ole  perusteiden oppimisen tulosta,  vaan olennainen  osa jo 

alkeellistenkin  tietojen  ja  taitojen  oppimisprosessia.  Mehtäläinen  (1993,  107) 

puolestaan toteaa, että yläkouluun mennessään oppilaille on jo muodostunut käsitys 

oppimisesta  ja  opettamisesta,  ja  lähtökohta  voi  olla,  että  oppilas  ei  halua  kokea 

ajattelun  vaivaa.  Olisikin  tärkeää,  että  jo  alakoulun  tasolla  pyritään  kehittämään 

oppilaiden ajattelua.

 Opettajat  ovat  avainasemassa  ajattelun  tuomisessa  kouluun.  Opettajien 

käsityksillä  on  suuri  vaikutus  heidän  käytännön  opetustyöhönsä  ja  sitä  kautta 
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oppilaiden  oppimiseen.  Maailmalla  on  jonkin  verran  tutkittu  oppilaiden  ajattelun 

kehittämistä  opettajan  näkökulmasta  (esim.  Onosko  1990,  Baumfield  &  Oberski 

1998,  Zohar  2004b,  Zohar  &  Schwartzer  2005  ja  Barak  &  Shakhman  2008). 

Suomessa  toteutetuista  tutkimuksista  kuitenkin  vain  yksi  keskittyy  opettajan 

näkökulmaan,  ja  sekin  on  toteutettu  yläkoulun  kontekstissa.  Nurminen  ja  Aksela 

(2007) ovat selvittäneet kemian opettajien käsityksiä ajattelun taidoista ja itsestään 

oppilaiden ajattelun taitojen kehittäjänä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, (1) millaisia pedagogisia käsityksiä  

luokanopettajilla on oppilaiden ajattelun kehittämisestä luonnontieteiden tunneilla,  

(2)  kuinka  nuo käsitykset  välittyvät  opettajien  opetukseen,  ja  (3)  millaiset  tekijät  

vaikuttavat käsitysten muuttumiseen käytänteiksi. (4) Lisäksi selvitetään myös, miten 

ajattelun  taidot  tavoitteena  ilmenevät  perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteissa, ja millaisia oppimisen ja opettamisen lähtökohtia ja käytänteitä niissä 

rohkaistaan. Tutkimus  toteutetaan  alakoulun  luonnontieteiden  opetuksen 

kontekstissa,  koska  tutkimuskenttää  haluttiin  rajata,  jotta  aiheessa  päästäisiin 

syvemmälle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pääajatuksia voisi soveltaa myös 

muihin oppiaineisiin. 

Toivon,  että  tutkimus  saisi  aikaan  keskustelua  ja  herättelisi  kasvatusalan 

ammattilaisia  pohtimaan,  millaisen  kasvualustan  tämän  päivän  alakoulu  tarjoaa 

lasten  ajattelun  kehittymiselle.  Opettajien  käsitysten  tutkiminen  auttanee  minua 

itseäni reflektoimaan omaa toimintaani ja ajatteluani, ja siten ohjaa minua eteenpäin 

niin oman kuin oppilaidenkin ajattelun kehittämisen tiellä. 
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1 OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA 
-MAHDOLLISUUDESTA MÄÄRITELMIIN JA KEINOIHIN

1.1 Miksi ajattelua kouluun?

Ihmisaivot  ovat  kehittyneet  ajattelemaan.  Me  kykenemme  järjestämään  ja 

luokittelemaan  havaintojamme,  tekemään  ennusteita  ja  ratkomaan  ongelmia 

jokapäiväisessä  elämässämme.  Miksi  oppilaiden  ajatteluun  tulisi  siis  kiinnittää 

erityishuomiota  koulussa?  Jos  kerran  osaamme  ajatella,  miksi  sitä  pitäisi  vielä 

erikseen  opetella?  Arkiajattelu,  eli  se  ajattelu,  jota  harjoitamme  luonnostaan,  on 

tyypillisesti  suppeaa,  epätarkkaa  ja  epärationaalista.  Me teemme  tulkintoja  omien 

mieltymystemme ja ennakkoluulojemme pohjalta ja toimimme noiden tulkintojemme 

mukaan. (Nickerson 1987, 28.) Meillä siis on taito ajatella, mutta tuo taito ei jalostu 

automaattisesti.  Jätämme  usein  suuren  osan  ajattelun  voimavaroista  käyttämättä. 

Miksi ajattelun taitoa sitten tulisi jalostaa? Mihin taitavaa ajattelua tarvitaan? 

Yksi  syy  ajattelun  taidon  jalostamiseen  piilee  meissä  itsessämme,  syvällä 

ihmisyyden ytimessä.  Meille on lajityypillistä luottaa enemmän ajattelukykyymme 

kuin  vaistoihimme,  se  erottaa  meidät  muista  eläimistä.  Ajattelun  taito  on  siis 

ihmislajia  perustavanlaatuisesti  kuvaava  ominaisuus.  Siksi  ajattelun  taitojen  

jalostaminen  voidaan  nähdä  ihmislajille  keskeisenä  tavoitteena,  päämääränä 

itsessään. (Nickerson 1987, 32.)  Ajattelun taidon kehittäminen voidaan nähdä myös 

välillisenä tavoitteena eli keinona saavuttaa jotakin muuta. 

Suurin osa opettajista lienee yhtä mieltä siitä, että koulun keskeinen tehtävä on 

luoda  olosuhteet,  joissa  seuraavat  sukupolvet  voivat  omaksua  tähän  mennessä 

saavutettua tietoa, oppia jalostamaan sitä ja kehittämään uutta tietoa sen pohjalta. Jos 

haluaisimme välittää oppilaille ainoastaan tämän hetkisen ymmärryksemme, riittäisi, 

että  saisimme oppilaat  muistamaan tarvittavat  asiat.  Mutta  jos  haluamme,  että  he 

vievät  tätä  maailmaa  eteenpäin,  tarvitaan  muutakin.  Uutta  ei  nimittäin  synny 
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pelkästään  kopioimalla  vanhaa.  Tarvitaan  luovaa  ajattelua,  joka  tuottaa  uusia 

ajatuksia ja ratkaisuja. Lisäksi luovalla tuotoksella pitäisi myös olla käyttöarvoa, sillä 

ei  ole  kyse  vain  uusien,  vaan  myös  parempien  ratkaisujen  tuottamisesta.  (Fisher 

1995, 64.) Tarvitaan siis myös valmiutta arvioida olemassa olevaa ja tuottamaansa 

tietoa eli valmiutta ajatella kriittisesti. Lisäksi tarvitaan metakognitiivista ajattelua eli 

taitoa  tarkastella  omia  ajatteluprosesseja  tietoisesti  ja  kontrolloida  niitä.  Jotta  

yhteiskunta  kehittyisi,  tarvitaan niin  kykyä  kuin  haluakin  järjestää ja  arvioida  jo  

olemassa  olevaa  tietoa  ja  luoda  sen  pohjalta  hallitusti  uusia  innovaatioita.  

Oppilaiden ajattelun kehittäminen voi siis palvella yhteiskunnan tarpeita.

Ajattelun  kehittämistä  koulussa  voidaan  perustella  myös  yksilön  kannalta. 

Yhteiskunta ei ole mitään ilman sen muodostavia yksilöitä. Siksi jokainen yksilö on 

arvokas ja jokaisen ainutlaatuisuutta on vaalittava. Kyky ottaa ajattelun voimavarat 

tietoisesti  käyttöönsä  auttaa  oppilasta  muodostamaan  minäkuvaansa, 

maailmankuvaansa  ja  löytämään  oman  paikkansa.  Moniarvoistuvassa  ja  tietoa 

pursuavassa maailmassamme kyky muun muassa kriittiseen arviointiin ja reflektioon  

on valtavan arvokas. Nickerson (1987, 31–32) haastaa ajatuksen ajattelun taidosta 

yksilön  hyvinvoinnin  edistäjänä.   Hän  huomauttaa,  että  ajattelevaiset  ja  kriittiset 

ihmiset  usein  herättävät  kuohuntaa  poikkeavilla  mielipiteillään  ja  ajatuksillaan. 

Kehittämällä  ajattelua  koulussa  voimme  siis  tulla  aiheuttaneeksi  konflikteja  niin 

yksilön  sisällä  kuin  hänen  ja  yhteisön  välilläkin.  Allekirjoitan  Nickersonin 

toteamuksen. Olen samaa mieltä siitä, että ajattelevan ihmisen elämä ei välttämättä 

ole  helppoa,  mutta  uskon  silti,  että  konfliktit  voivat  olla  hyvästä.  Haasteiden 

kohtaaminen ja ristiriitojen ratkominen voivat kasvattaa vahvemmaksi.

Oppilaiden  ajattelun  kehittämistä  voidaan perustella  myös  oppimisen  laadun 

näkökulmasta.  Perkinsin (1992, 21–27) mukaan koulussa opittu tietämys  on usein 

heiveröistä: se joko puuttuu kokonaan, on liikkumatonta (inert), naiivia tai rituaalista. 

Liikkumattomalla tiedolla Perkins tarkoittaa tietoa,  joka ei  ole käyttökelpoista.  Se 

saatetaan muistaa suoraan kysyttäessä,  mutta kun sitä tarvittaisiin vaikkapa jonkin 

ongelman  ratkaisuun,  sitä  ei  muistetakaan.  Naiivi  tieto  on  puolestaan 

arkihavaintoihin perustuvaa yksipuolista tietoa. Rituaalisella tiedolla taas tarkoitetaan 

tietoa,  joka  toimii  vain  koulun  kontekstissa  ja  tietynlaisissa  tehtävissä.  Perkinsin 

(1992,  5)  mukaan  koulun  keskeinen  tavoite  olisi  antaa  oppilaille  mahdollisuus 
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generatiivisen tietämyksen saavuttamiseen. Tällä hän tarkoittaa tietämystä, joka on 

toimivaa  ja  käyttökelpoista  ja  auttaa  ihmisiä  ymmärtään  maailmaa  ja  toimimaan 

siinä.  Generatiivisen  tiedon  syntymiseksi  tarvitaan  pelkän  muistamisen  lisäksi, 

ymmärrystä  ja  kykyä  käyttää  tietoa  aktiivisesti.  Perkins  korostaakin,  että  jotta 

generatiivista  tietämystä  voitaisiin  saavuttaa,  täytyy  ymmärtää,  että  ajattelu  on 

elimellinen osa todellista oppimista.

Learning is a consequence of thinking. Retention, understanding and active use of knowledge can be 
brought about only by learning experiences in which learners think about and think with what they are 
learning… The conventional pattern says that first students acquire knowledge. Only then they do 
think with and about the knowledge that they have absorbed. But it’s just the opposite: Far from 
thinking coming after knowledge, knowledge comes on the coattails of thinking. As we think about 
the content we are learning we truly learn it…Indeed this even holds for the simplest kind of learning, 
straight memorization. Over and over again, studies have demonstrated that we memorize best when 
we analyze what we are learning, find patterns in it, and relate it to knowledge we already have.

        Perkins 1992, 8

Myös  Rauste-Von  Wright  ym.  (2003,  76)  korostavat,  että  ajattelu  ja  

ongelmanratkaisu eivät ole perusteiden oppimisen tulosta, vaan olennainen osa jo  

alkeellistenkin tietojen ja taitojen oppimisprosessia.

Ajattelun  taidon  kehittämistä  voidaan  pitää  myös  välttämättömyytenä 

tietomäärän kasvaessa. Voidaan ajatella, että ei ole edes vaihtoehto välittää nykyistä 

tietämystä tuleville sukupolville sellaisenaan, sillä tietoa on niin paljon.  Tiedon ja  

tietämyksen  määrä  tekee  mahdottomaksi  sen  kattavan  käsittelyn  kasvatuksessa,  

minkä vuoksi kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena tulisikin olla älyllisten välineiden  

ja oppimisstrategioiden kehittäminen (Bransford ym. 2004, 18). Mehtäläinen pitää 

ajattelua yleisine lakeineen tällaisena älyllisenä välineenä.

Yhteinen  sivistys  ja  kulttuuri  edellyttävät  henkistä  yhteisyyttä.  Paitsi  yhteisen  kielen  käyttöä  ja 
yhteistä tietomäärää tämä edellyttää ennen kaikkea samoja ajatustapoja käsitellä tietoa. Tiedon määrän 
suunnaton  kasvu  yhdessä  spesialisoitumisen  kanssa  johtaa  helposti  tiedolliseen  erikoistumiseen  ja 
yhteisen  kulttuurin  tiedollisen  perustan  heikkenemiseen.  –  Tällaista  inhimillisen  yhteiselämän 
hajoamisen vaaraa ei voida enää eliminoida painottamalla yleissivistyksen kannalta keskeisiä sisältöjä. 
On tukeuduttava koko kulttuuria sitovaan elementtiin. Tällainen elementti on inhimillinen ajattelu sitä 
koskevine yleisine lakeineen. Ajattelu on kaikkea tietoa yhdistävä tekijä.

Mehtäläinen 1992, 23
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Yllä  esitetyn  perusteella  voitaneen  siis  todeta,  että  oppilaiden  ajattelun 

kehittäminen on hyödyllistä  niin  ihmiskunnan,  yhteisöjen,  oppilaiden  itsensä kuin 

oppimisen  laadunkin  kannalta.  Tässä  lienee  melko  monitahoisia  perusteita  sille, 

miksi oppilaiden ajattelua tulisi kehittää koulussa.

1.2 Ajattelun taito ja alakoululaisen kognitiivinen kehitys

Ajattelun  kehittymistä  on  tärkeää  tukea  koulutien  alusta  lähtien.  Yläkouluun 

mennessään oppilaille  on jo muodostunut  käsitys  oppimisesta  ja opettamisesta,  ja 

lähtökohta voi olla, että oppilas ei halua kokea ajattelun vaivaa (Mehtäläinen 1993, 

107). Olisi  tärkeää  rakentaa  perustaa  ja  luoda  otollinen  ympäristö  taitavan  ja 

itsenäisen ajattelun kehittymiselle jo alakoulussa, jotta tällaisia asenteita ei pääsisi 

syntymään. Totutuista tavoista on nimittäin tunnetusti vaikea päästä eroon.

On  olemassa  ero  taidon  kehityksen  ja  ihmisen  yleisen  kehityksen  välillä. 

Ajattelun kehittymistä voidaan tarkastella taitavuuden perspektiivistä. Taito on opittu 

käyttäytymisen  muoto,  joka  on  saavutettu  järjestelmällisen  harjoittelun  avulla. 

(Saariluoma  1995,  17.) Tätä  taitavuuden  perspektiiviä  kuvataan  luvussa  1.3. 

Ajattelun kehityspsykologia puolestaan tutkii ihmisen ajattelun kehitystä elinvuosien 

lisääntyessä. 

Piagetin  (1977,  146)  mukaan  ajattelu  kehittyy  hierarkkisten,  toisiaan 

seuraavien vaiheiden  kautta.  Lapsi ei  kykene  korkeamman tason ajatteluun ennen 

kuin hän hallitsee alemman tason operaatiot. Alakouluikäinen lapsi on ajattelussaan 

konkreettisten operaatioiden vaiheessa. Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi 

pystyy kielellisiin ja matemaattisiin päättelyihin; loogisuus lisääntyy.  Lapsi pystyy 

näkemään  asioita  toisten  näkökulmasta  ja  kykenee  käänteisiin  operaatioihin. 

Ajalliset,  avaruudelliset  ja syy-seuraussuhteet ymmärretään paremmin. Ajattelu  on 

kuitenkin vielä sidoksissa konkretiaan eikä abstrakti, muodollinen ajattelu suju kovin 

hyvin.  Vasta  formaalisten  operaatioiden  vaiheessa  abstrakti  ajattelu  onnistuu, 

käsitehierarkiat  monipuolistuvat  ja induktiivinen ja deduktiivinen päättely sujuvat. 

Tähän vaiheeseen siirrytään Piagetin mukaan noin 12 vuoden iässä.  (Piaget 1977, 

91–125,  126–145.) Alakouluikäinen  lapsi  ei  siis  Piagetin  mukaan  vielä  kykene 
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abstraktiin ajatteluun, eli esimerkiksi laatimaan hypoteeseja, päättelemään mitä niistä 

seuraa,  käyttämään  näitä  päätelmiä  hypoteesien  testaamisen  tukena  tai 

muodostamaan yleisiä sääntöjä testauksen tulosten perusteella. 

 Onko ajattelun taitojen kehittämiseen pyrkivä opetus siis edes mahdollista tai 

järkevää vielä alakoulussa? Osoittako Piagetin teoria, että ajattelua ei kannata pyrkiä 

kehittämään  vielä  alakoulussa,  sillä  se  on  tavoitteena  oppilaiden  kehitystason 

kannalta  liian  haastava?  Ajattelulle  on  olemassa  ehtoja,  jotka  rajoittavat 

tiedonkäsittelyä ja luovat puitteet kognitiivisten prosessien toiminnalle. Saariluoma 

(1995,  181─185) käyttää  näistä  ajattelun  edellytyksistä  käsitteitä  dynaamiset  ja 

staattiset  reunaehdot.  Kun  reunaehtoja  rikotaan,  prosessointi  vaikeutuu.  Virheet 

lisääntyvät, ja toiminta voi estyä kokonaan. Rajojen sisällä on siis syytä pysytellä. 

Osa  ajattelun  reunaehdoista  on  luonteeltaan  hyvin  muuttumattomia  ja  tiukasti 

sidoksissa hermoston toimintaan; ne ovat staattisia. Ajattelun staattisia reunaehtoja 

ovat työmuistin kapasiteetin ja keston ongelmat, havaitsemisen ja tarkkaavaisuuden 

rajoitukset,  muistin  hermostollisen  toiminnan  rajoitukset  sekä  jotkin  sairaudet  tai 

vammat. Myös ikä ja kehitystaso kuuluvat staattisten ehtojen ryhmään. Ajattelulle on 

kuitenkin myös dynaamisia reunaehtoja, joiden kognitiivisille suorituksille asettamia 

rajoja voidaan muuttaa harjoittelemalla ja tietoa kartuttamalla. Ne liittyvät ihmisen ja 

hänen ympäristönsä tiedon tasoon. Dynaamisten reunaehtojen tärkein ominaisuus on 

se, että niitä muuttamalla voidaan myös kiertää staattisia reunaehtoja.  Esimerkiksi 

työmuistin  kapasiteetti  on  staattinen  ehto  mutta  sen  toimintaa  voidaan  tehostaa 

järjestämällä  tieto  laajemmiksi  kokonaisuuksiksi.  Ajattelussa  voi  siis  kehittyä 

siirtämällä dynaamisten reunaehtojen raja-aitoja kauemmas. Taitavaksi ajattelijaksi 

voi tulla. (Saariluoma 1995, 181─185.)  

Voisiko olla niin, että Piaget ei ottanut riittävästi huomioon näitä dynaamisia 

ehtoja?  Olisiko  oppilaiden  ajattelun  kehittäminen  jo  alakoulussa  sittenkin 

mahdollista?  Donaldsonin  (1983) tutkimusten  mukaan  Piagetin  vaiheteorian  tasot 

eivät  välttämättä  kuvaa lasten todellista  älyllistä  kompetenssia  tai  ajattelun  taitoa. 

Tarkemmin  ottaen  Donaldsonin  tutkimukset  osoittavat,  että  tapa,  joilla  lasten 

älykkyyttä on testattu, ei ole lasten elämismaailmaan sopiva. Tehtävät vaativat usein 

ongelman  eristämistä  lapsen  kokemuksista.  Testitilanteessa  lapsi  vastaa  oman 

kokonaisvaltaisen  maailmankuvansa  avulla,  eikä  se  aina  vastaa  sitä  mitä  testaaja 
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vaatii.  Donaldson  pitää  siis  oppilaiden  kokemusmaailman  huomioimista 

dynaamisena ehtona, jonka avulla voidaan kiertää kehitystason staattista vaikutusta. 

Mitä  useampaan  kontekstiin  Piagetin  vaiheteorian  tutkimus  ulotetaan,  ja  mitä 

selvemmin  se  toteutetaan  lapsen  spontaanin  arkitoiminnan  ehdoilla,  sitä 

epämääräisemmiksi tulevat kehitystasojen rajat (Rauste-Von Wright ym. 2003, 75). 

Piagetin  teoriaa  on  kritisoitu  myös  siitä  syystä,  että  se  ei  ota  tarpeeksi 

huomioon sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen merkitystä. Vygotskyn  (1971, 103–

104) mukaan olennaisempaa on tietää mihin lapsi pystyy autettuna kuin yksin. Hän 

toteaa,  että  lapsen  kyky  ratkaista  ongelmia  itsekseen  on  vain  osatotuus  lapsen 

älyllisestä  kapasiteetista,  sillä  lapsi  voi  pystyä  huomattavasti  suurempiin 

ponnistuksiin aikuisen tai  kyvykkäämmän lapsen opastuksella. ”What the child can 

do in co-operation today he can do alone tomorrow” (Vygotsky 1971, 104).  Erotusta 

lapsen varsinaisen älykkyysiän ja sen tason välillä, jonka hän saavuttaa avustettuna, 

Vygotsky  kutsuu  lähikehityksen  vyöhykkeeksi  (zone  of  proximal  development). 

Vygotskyn  mukaan  lähikehityksen  vyöhyke  onkin  käyttökelpoisempi  käsite 

kuvaamaan lasten ajattelun kehittyneisyyttä kuin älykkyysikä. Vygotsky näkee siis 

sosiaalisen  vuorovaikutuksen  ajattelun  dynaamisena  ehtona,  joka  kiertää 

kehitystason staattisen vaikutuksen.

Myös odotukset voivat vaikuttaa siihen,  millaiseen ajatteluun lapsi  kykenee. 

Yksilön  toiminta  muuttuu,  kun  ympäristön  hänelle  asettamat  kehitystehtävät 

muuttuvat  (Rauste-Von  Wright  ym.  2003,  73). Ympäristö  tukee  niitä 

toimintamuotoja,  jotka  sopivat  sen  yksilölle  asettamiin  tavoitteisiin.  Voidaan  siis 

ajatella, että se mitä lapselta odotetaan, ja kuinka paljon lasta ohjataan kohti noita 

odotuksia, voi vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka vaikeisiin ajattelutehtäviin lapsi 

pystyy.

Oppilaiden  ajattelun  kehittäminen  lienee  siis  mahdollista  jo  alakoulussa,  

kunhan lähdetään liikkeelle oppilaiden kokemusmaailmasta ja tarjotaan oikeanlaista  

ohjausta. Haasteita kuitenkin riittää. Donaldsonin (1983 102, 141) mukaan normaali 

lapsi  on  kouluun  tullessaan  kykenevä  ajattelemaan,  mutta  hänen  ajattelunsa  on 

suuntautunut  ulospäin todelliseen,  merkitykselliseen  maailmaan.  Maailmaan,  jossa 

hänellä  itsellään  on  tarkoituksia  ja  pyrkimyksiä.  Ajattelu  jää  lapselta  pitkälti 

tiedostamatta. Hän on tietoinen maailmasta ja omista päämääristään siinä, ja käyttää 
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ajattelua  palvelemaan  pakottavia  tarpeitaan,  mutta  hän  ei  kykene  huomaamaan, 

kuinka hän ajattelee eikä hänellä ole valmiuksia ottaa ajattelun voimavaroja käyttöön 

tarvittaessa.  Tämä  ei  kuitenkaan  mielestäni  tarkoita  sitä,  ettei  tätä  kykyä  voitaisi 

koulussa kehittää. Vygotsky (1971, 104) toteaakin osuvasti, että hyvä ohjaus marssii 

kehityksen  edellä  ja  johtaa  sitä,  ja  että  ohjauksen  tulisi  orientoitua  tulevaan,  ei 

menneeseen.

1.3 Mitä on taitava ajattelu? 

Ajattelun taitoja on määritelty lukuisin eri tavoin. Määritelmiä ja luokituksia on lähes 

yhtä  paljon  kuin  on  tutkimuksia  aiheeseen  liittyen,  eikä  ole  olemassa  yleisesti 

hyväksyttyä  määritelmää  tai  luokitusta.  Tässä  tutkimuksessa  ajattelun  taidot  

määritellään integraatiomallin pohjalta (Moseley, Elliot, Gregson & Higgins, 2005). 

Tähän ratkaisuun päädyttiin,  koska malli on luotu analysoimalla ja arvioimalla 35 

ajattelua erittelevää käsiterakennetta (esim. Lipman 2003, Marzano 2001, Sternberg 

2001,  Anderson  & Krathwohl  2001,  Preseissen  2001,  Halpern  1997,  Paul  1993, 

Ennis 1987, Quellmalz 1987, Feuerstein 1980). Näin mallissa yhdistyy useiden alan 

uranuurtajien näkemykset  siitä,  kuinka ajattelua  tulisi  eritellä.   Integraatiomallissa 

(kuvio  1)  ajattelun  taidot  jaetaan  ensin  karkeasti  kognitiivisiin  taitoihin  sekä 

strategiseen,  reflektiiviseen  ajatteluun.  Kognitiiviset  taidot  jaetaan  edelleen 

tiedonhankintaan liittyviin taitoihin, ymmärryksen rakentamiseen liittyviin taitoihin 

sekä tuottavaan ajatteluun.
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Kuvio 1 Integraatiomalli ajattelun taidoista (Mukaillen  Moseley, Elliot, Gregson & 

Higgins 2005, 378)

Kognitiiviset taidot ovat ajatteluprosessin osia, ja niitä voidaan harjoittaa myös ilman 

suurempaa  tietoisuutta  tai  suunnitelmallisuutta.  Tiedonhankintaan  liittyviä  taitoja 

ovat havaitseminen, tunnistaminen ja tiedon mieleen palauttaminen. Ymmärryksen 

rakentamisen taitoja ovat merkityksen rakentaminen (esimerkiksi ajatusten kehittely, 
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jakaminen  ja  esittely),  kaavojen  ja  sääntöjen  työstäminen,  käsitteiden 

muodostaminen  ja  ajatusten  järjestäminen.  Tuottava  ajattelu puolestaan  sisältää 

taidon päätellä, ymmärtää kausaalisia suhteita ja ratkaista ongelmia. Siihen kuuluvat 

myös  systemaattinen  tutkiminen  ja  luova  ajattelu.  Rajat  tiedonhankintaan, 

ymmärryksen rakentamiseen ja tuottavaan ajatteluun liittyvien taitojen välillä eivät 

ole jyrkät eivätkä ne välttämättä seuraa toisiaan lineaarisessa järjestyksessä. Näiden 

kolmen osan välillä ei siis nähdä hierarkkista järjestystä. Tätä kuvaavat kuviossa 1 

niiden välissä olevat katkoviivat. 

Strateginen,  reflektiivinen  ajattelu on  oman  ajattelun  tiedostamista, 

suunnittelua, kontrollia ja arviointia. Se on aina tietoista, ja sitä voidaan harjoittaa 

kaikkien  kognitiivisten  taitojen  yhteydessä  eli  kaikissa  ajatteluprosessin  osissa. 

Strateginen, reflektiivinen ajattelu on metakognitiivisen tason ajattelua. Schrawn ja 

Moshmanin  (1995)  mukaan  metakognitio  muodostuu metakognitiivisesta  tiedosta 

(metakognitive knowledge) ja metakognitiivisesta säätelystä (metakognitive control 

processes).  Ensimmäinen  tarkoittaa  yksilön  tietoa  omista  kognitiivisista 

prosesseistaan  ja  jälkimmäinen  sitä,  kuinka  yksilö  käyttää  tuota  tietoa  hyväksi 

säädellessään  kognitiivisia  prosesseja.  Schraw  ja  Moshman  jakavat 

metakognitiivisen  tiedon  edelleen  deklaratiiviseen  (vastaa  kysymykseen  mitä), 

proseduraaliseen  (vastaa  kysymykseen  miten)  ja  konditionaaliseen  (vastaa 

kysymyksiin milloin ja miksi) tietoon, ja metakognitiivisen säätelyn suunnitteluun, 

seurantaan  ja  arviointiin.  Moseleyn  ym. (2005) ajattelua  erittelevässä 

integraatiomallissa vastaava kahtiajako on samankaltainen, mutta se on ilmaistu eri 

sanoilla.  Reflektiivinen  ajattelu  tarkoittaa  oman  ajattelun  tiedostamista  (vrt. 

metakognitiivinen  tieto)  ja  strateginen  ajattelu  tuon  tiedon  hyväksi  käyttöä  (vrt. 

metakognitiivinen säätely).  Lyhyesti ilmaistuna metakognitiolla tarkoitetaan yksilön 

tietoa  omista  kognitiivisista  prosesseistaan  ja  kykyä  käyttää  tuota  tietoa  hyväksi 

kognitiivisten prosessien säätelyssä. 

Tässä  esitetyt  käsitteet  ja  alakäsitteet  ovat  melko  karkeita,  ja  niiden  alle 

voitaisiin  edelleen  koota  lisää  spesifimpiä  taitoja.  Voitaisiin  esimerkiksi  eritellä 

edelleen millaisia ovat havaintojen tekemisen taidot, käsitteen muodostamisen taidot 

tai systemaattisen tutkimisen taidot.
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Pelkkä lista ajattelun taitoja ei riitä taitavan ajattelun saavuttamiseen. Tishman, 

Jay  ja  Perkins  (1992,  2–4) toteavat,  että  ajattelun  taidon  omaaminen  ei 

automaattisesti  tarkoita,  että  se  olisi  aktiivisessa  käytössä.  Heidän  mukaansa 

ajattelun taidon hallinnan lisäksi  tarvitaan herkkyyttä  ja halua ottaa se käyttöön. 

Tarvitaan  avomielisyyttä  eli  taipumusta  tutkia  useita  näkökulmia,  älyllistä 

uteliaisuutta eli taipumusta ihmetellä, kysyä ja löytää ongelmia sekä ymmärryksen 

etsimistä  eli  taipumusta  etsiä  yhteyksiä  ja  selityksiä.  Tarvitaan  myös 

suunnitelmallisuutta  eli  taipumusta  asettaa  tavoitteita  sekä  tehdä  ja  toteuttaa 

suunnitelmia, älyllistä huolellisuutta eli taipumusta tarkkuuteen, perusteellisuuteen ja 

järjestelmällisyyteen,  taipumusta  etsiä  syitä,  kyseenalaistaa  annettu  ja  vaatia 

perusteluja.  Lisäksi  tarvitaan  taipumusta  olla  tietoinen  omasta  ajattelustaan. 

Karkeasti voidaan ajatella,  että taitava ajattelu on toisaalta rohkeaan kuvitteluun  

perustuvaa  tiedon  etsintää  (avomielisyys,  älyllinen  uteliaisuus  ja  ymmärryksen 

etsiminen) ja toisaalta  kriittistä,  kurinalaista ja vastuullista  suhtautumista tietoon  

(suunnitelmallisuus,  älyllinen  huolellisuus  ja  kyseenalaistaminen). Oman  ajattelun 

tiedostaminen  on  näitä  molempia  osa-alueita  hallinnoiva  ja  kontrolloiva  taitavan 

ajattelun elementti. 

Taitavaan ajatteluun tarvitaan siis taitoja sekä herkkyyttä ja halua käyttää niitä. 

Kuviossa 2 kuvataan tätä  kokonaisuutta.  Kuviossa 2 kuvattu  määritelmä  on tässä 

tutkimuksessa käytetty taitavan ajattelun määritelmä.



 18

Kuvio 2. Taitavan ajattelun elementit
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1.4 Taitavan ajattelun pedagogiikkaa -kuinka auttaa oppilaita kohti taitavaa 
ajattelua?

On  paljon  todisteita  siitä,  että  tietoinen  keskittyminen  ajattelun  kehittämiseen 

todellakin  kehittää  ajattelun  taitoa  ja  myös  akateemista  suorituskykyä (McGregor 

2007, 147–166). Tällaista tietoista huomiota on osoitettu satojen kehittämisohjelmien 

ja projektien yhteydessä eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa on toteutettu joitakin 

projekteja.  Tässä  tutkimuksessa  ei  ole  tarkoitus  kuvata  kattavasti  koko  valtavan 

laajaa tutkimuskenttää. Tällaista työtä ovat aiemmin tehneet muun muassa Nickerson 

Perkins ja Smith (1985), Baron ja Sternberg (1987), Fisher (1995), Hamers, Van Luit 

ja  Csapo  (1999),  Costa  (2001), Moseley,  Baumfield,  Elliott,  Gregson,  Higgins, 

Miller ja Newton (2005), McGuinness (2005) ja McGregor (2007). 

Valotan kuitenkin hieman, millaisia eroja eri ohjelmilla ja tutkimusprojekteilla 

on. Ne poikkeavat toisistaan muun muassa sen perusteella, kuinka taitavaa ajattelua 

on määritelty, millaisesta näkökulmasta ajattelun kehittämistä on tarkasteltu ja miten 

ajattelun  taitojen  opetus  on  toteutettu.  Jotkin  ohjelmista  ja  tutkimusprojekteista 

pyrkivät  kehittämään  tiettyä  ajattelun  osa-aluetta,  kuten  kriittisyyttä,  luovuutta, 

ongelmanratkaisua  tai  metakognitiota.  Lähestymistapa  voi  olla  myös 

kokonaisvaltaisempi,  ja  taitava  ajattelu  käsitetään  laajempana  kokonaisuutena. 

Ajattelua  on  myös  pyritty  kehittämään  erilaisin  teoreettisin  perustein,  esimerkiksi 

kognitiivisen  psykologian  ja  informaation  prosessoinnin (esim.  Sternberg  2001), 

filosofisen ajattelun (esim. Lipman,  Sharp & Oscanyan 1980), kehityspsykologian 

(esim.  Adey & Shayer  1994) tai  kielen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta  (esim. 

Mercer & Littleton 2007). Kehittämisohjelmat ja projektit jakautuvat melko vahvasti 

kahteen leiriin sen mukaan, onko ajattelun kehittäminen toteutettu erillisenä taitojen 

opetuksena  (esim.  de  Bono  1973,  Feuerstein  1980,  Adams  1989) vai  liitetty 

oppisisältöihin  (esim.  Lipman,  Sharp  &  Oscanyan  1980,  Adey  &  Shayer  1994, 

Perkins 1992, Mehtäläinen 1992, Swartz & Parks 1994, Leat 2000, Fleetham 2003, 

Zohar  2004a).  Jälkimmäisen  koulukunnan kehittämisohjelmissakin  on  eroja  siinä, 

kuinka  tietoinen  tavoite  ajattelun  kehittäminen  on  sisältöjen  oppimisen  rinnalla. 

Eroja ohjelmien ja projektien välillä on myös siinä, pyritäänkö ajattelua kehittämään 

opettajajohtoisesti suoraan ohjeistaen  (esim. Klahr & Nigam 2004), vai autetaanko 



 20

oppilaita  itse  konstruoimaan  parempaa  ajattelua  ongelmanratkaisun  ja  haastavien 

tehtävien kautta (esim. Adey & Shayer 1994, Zohar 2004a). 

Kysymys  kuuluukin,  että  mikä  sitten  toimii?  Kuinka  oppilaiden  ajattelua  tulisi 

kehittää?  Johtuen  validin  ja  yleistettävän  tutkimustiedon  puutteesta,  on  vaikea 

analysoida, millaisin keinoin erilaisissa ja projekteissa on itse asiassa päästy hyviin 

tuloksiin,  ja  mitkä  ovat  parhaita  ja  tehokkaimpia  keinoja  pyrkiä  kohti  taitavaa 

ajattelua.  (McGregor  2007,  147–166.)  Korostettava  on,  että  ei  varmasti  ole  yhtä 

ainoaa  avainta,  joka  avaisi  portin  taitavaan  ajatteluun  kaikille  oppilaille  kaikissa 

tilanteissa. 

We should purposefully  use  a  combination of  several  means known to be  effective.  Such varied 
means  might  increase  the  likelihood  that  many  student’s  initial  strategies  would  be  effected  by 
instruction.

           Zohar 2004a,  40

1.4.1 Ajattelun taidot tavoitteeksi sisältöjen rinnalle

If students are to acquire good thinking skills in the classroom, explicit attention will have to be given 
to that  objective;  it  is  not  likely to be realized spontaneously or as an incidental  consequence of 
attempts to accomplish other goals 

       Nickerson 1987, 29

Nickerson  korostaa  yllä,  että  ajattelu  ei  kehity  itsestään  samalla,  kun  pyritään  

muihin  tavoitteisiin,  vaan  sen  jalostamiseksi  tarvitaan  erityishuomiota.  Ajattelun 

kehittämisen tulisi siis olla selkeästi määritetty tavoite sisältöjen oppimisen rinnalla. 

Mehtäläinen  (1992, 33–34, 52)  korostaa,  että  tiedon sisältö  ja muoto  ovat  saman 

asian kaksi puolta, välttämättömiä toisilleen.  Tieto kertoo siis meille jotakin tiedon 

sisällöstä  eli  todellisuudesta,  jossa elämme ja jotakin tiedon muodosta  eli  tavasta, 

jolla  jäsennämme todellisuutta.  Tiedon muodolliset  ominaisuudet  ovat  sisällöllisiä 

ominaisuuksia  pysyvämpiä,  mikä  mahdollistaa  sisällöstä  riippumattomat 

päättelymahdollisuudet ja perusvalmiudet uuden oppimiseen. Nuo ominaisuudet ovat 

tiedonmuodostuksen ja siten myös ajattelun perusta. Kun siis pyritään kehittämään 

oppilaiden  ajattelua,  ollaan  tekemissä  juuri  tiedon  muodon  kanssa.  Thinking  in 
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Science  Classrooms  -projektin  (Zohar  2004a,  41–54)  yhteydessä  törmättiin  usein 

opettajien ajatukseen siitä, että taitavan ajattelun taito on kyllä tärkeä tavoite, mutta 

se  vie  liikaa  aikaa  tärkeämmältä  tavoitteelta,  eli  sisältöjen  oppimiselta.  Saman 

projektin yhteydessä tehty tutkimus osoitti  kuitenkin,  että kun oppilaiden ajattelua 

pyrittiin  tietoisesti  kehittämään,  myös  oppilaiden  tulokset  sisältötietoa  koskevissa 

testeissä  paranivat.  Ajattelun  taitojen  ja  sisältöjen  oppiminen  eivät  siis  ole 

ristiriitaisia tavoitteita, vaan täydentävät toinen toisiaan.

1.4.2 Oppilaiden ajattelun haastaminen

Haapasalon (1997, 62–66) mukaan staattisesta ja objektiivisena pidetystä tiedosta on 

tullut  instrumentaalinen  arvo  kouluissa.  Tällä  hän  tarkoittaa  sitä,  että  oppilaille 

välitetään kiveen kirjoitettuja, muuttumattomana pidettyjä faktoja sellaisenaan, eikä 

anneta  heille  mahdollisuutta  ymmärtää  tai  kokea  sitä,  että  tieto  on  syntynyt 

ajatteluprosessien  seurauksena.  Tästä  johtuen  oppilaat  tottuvat  selviytymään 

tehtävistä  ja  luottamaan  opettajaan  niiden  tarkastamisessa  sen  sijaan,  että  heille 

kehittyisi taito ajatella itse. Simister (2004, 243–244) tiivistää asian oivaltavasti: Jos 

asioiden  toistaminen  ja  oikeat  vastaukset  tuovat  hyviä  arvosanoja,  niin  siihen 

oppilaat  silloin  pyrkivät;  he  ikään  kuin  oppivat  olemaan  ajattelematta.  Jos  siis  

haluamme oppilaiden  ajattelun  taitojen  kehittyvän,  meidän tulisi  koulutien  alusta 

lähtien harjoituttaa noita taitoja eli haastaa oppilaita ajattelemaan.

1.4.3 Yleisiä vai erityisiä ajattelun taitoja?

Oppilaiden  ajattelua  on  pyritty  kehittämään  sekä  oppisisällöistä  irrotettuna  että 

erilaisiin sisällöllisiin tavoitteisiin kytkettynä oppiaineiden sisällä. Ajattelun taitojen 

kehittämistä  oppisisältöjen  yhteydessä  kritisoidaan  sillä  perusteella,  että  erillisissä 

skeemapiireissä  kehitetyt  ajattelun  taidot  eivät  siirry  käytettäviksi  muilla  elämän 

alueilla.  Tämän  näkökulman  mukaan  ajattelun  taitojen  kehittämisen  seurauksena 

tulisi syntyä yksi laaja ajattelun taitojen skeema, joka voidaan ottaa käyttöön aina 

tarvittaessa.  (Adams  1989,  33–34.) Jos  ajattelua  kehitetään  ainoastaan  jossakin 

tietyssä  kontekstissa,  eikä  pyritä  luomaan  linkkejä  muihin  yhteyksiin,  voi  opittu 

jäädä ikään kuin tuon yhden sisällön vangiksi (Bransford ym. 2004, 263). 
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Ajattelun  kehittämistä  irrallaan  oppisisällöistä  on  myös  kritisoitu 

siirtovaikutuksen  puutteesta.  On  sanottu,  ettei  erillisenä  opittu  ”parempi”  ajattelu 

siirry spontaanisti sisältöjen opiskeluun tai kouluelämän ulkopuolelle (Mehtäläinen 

1992, 25). Näin voikin olla, jos opittua ei pyritä vahvistamaan useissa yhteyksissä. 

Esimerkiksi  Feuersteinin  Instrumental  Enrichment  ohjelman  (jossa  ajattelua 

kehitetään erillään oppisisällöistä)  kautta opitut ajattelun taidot eivät ole siirtyneet 

käyttöön muissa oppiaineissa tai kouluun liittymättömissä kognitiivisissa tehtävissä, 

mutta poikkeuksia on esiintynyt silloin, kun Instrumental Enrichment kurssiohjaaja 

on ollut  ohjaajana myös  muissa  oppiaineissa (Adams 1989, 35).  Yhdestä  laajasta 

ajattelun  taitojen  skeemasta  ei  siis  ole  apua,  jos  siitä  ei  ole  tarpeeksi  yhteyksiä 

muihin skeemoihin. 

Erillisiä  ja  oppisisältöihin  liitettyjä  kehittämisohjelmia  kannattavat  tahot 

kritisoivat siis toisiaan samasta syystä. Kiistakapulana on transfer eli siirtovaikutus, 

joka  kuvastaakin,  kuinka  käyttökelpoisia  opitut  tiedot  ja  taidot  oikeastaan  ovat. 

Tämän molemminpuolisen kritiikin taustalla  saattaa olla kiista,  jota muun muassa 

Adey  ja  Shayer  (1994,  14–16)  kuvaavat.  Kyse  on  kiistasta  yleisten  ja 

tiedonalakohtaisten ajattelun taitojen välillä. Onko yleisiä ajattelun taitoja ylipäätään 

olemassa, vai onko ainoastaan tiedonalakohtaisia ajattelun taitoja, jotka ovat sidottuja 

kunkin  alan  tietoon  ja  tutkimusperinteeseen? Mikäli  ajattelun  taito  olisi  täysin 

tiedonalasidonnainen,  olisi  turhaa opettaa yleisiä  ajattelun taitoja,  ja toivoa niiden 

siirtyvän käyttöön muilla tiedon- ja elämänalueilla. Jos ajatellaan, että on olemassa 

yleisiä ajattelun taitoja, jotka kehittyessään vaikuttavat positiivisesti kaikilla tiedon- 

ja elämänalueilla, olisi järkevää panostaa noiden taitojen kehittämiseen. 

Tiedonalakohtaisten ajattelun taitojen olemassaoloa ei voida kiistää. Jokaisella 

alalla  on  omat  erityispiirteensä,  esimerkiksi  tieteellinen  todiste  tai 

tutkimusmenetelmät  ovat  eri  asia  luonnontieteissä  kuin  vaikkapa  taiteissa  tai 

kirjallisuudessa (Zohar 2004a, 2). Toisaalta käy järkeen ajatella, että jos on oppinut 

muodostamaan  käsitteitä  tai  vaikkapa  ajattelemaan  kriittisesti,  siitä  on  hyötyä 

yhtälailla biologiassa kuin historiassakin. 

Ajattelun  taidon  luonnetta  voidaan  pohtia  perehtymällä  asiantuntijoiden 

tietorakenteisiin. On todettu, että asiantuntijoiden kyky ajatella ja ratkaista ongelmia 

perustuu  yleisten  ajattelustrategioiden  ohella  kattavaan  aihealuetta  koskevaan 
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tietopohjaan.  Heidän  tietonsa  on  rakentunut  keskeisten  käsitteiden  ympärille,  ja 

toisiinsa  liittyvät  elementit  on  yhdistetty  mielekkäästi  yksiköiksi,  joita  niiden 

taustalla  olevat  keskeiset  käsitteet  ja  periaatteet  hallitsevat.  Näin  asiantuntijat 

”löytävät” muististaan helposti olennaisia tietorakenteita.  (Bransford ym. 2004, 44–

64.)  Asiantuntijoiden  tietorakenteet  ovat  vaatineet  siis  syntyäkseen  ymmärrystä 

tiedonalasta ja suuren määrän tietoa, mutta myös yleistä kykyä järjestää ja käsitellä 

tietoa. 

Perkins  ja  Salomon  (1988,  1989)  kannattavatkin  lähestymistapaa,  jossa 

yhdistetään yleisten ja erityisten ajattelun taitojen kehittäminen.  Heidän mukaansa 

yleiset ajattelun taidot eivät vie tilaa kontekstisidonnaisilta ajattelutaidoilta eivätkä 

myöskään toimi täysin samalla tavalla kontekstista toiseen. Ne ovat työkaluja, jotka 

ovat siirrettävissä yhteydestä toiseen. Yleiset ja kontekstisidonnaiset ajattelun taidot 

tulisi nähdä toisiaan täydentävinä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään olevina. 

Kiista  erillisten  ja  oppisisältöihin  liitettyjen  ajattelun  taitojen  kehittämisen 

välillä  lienee  siis  lopulta  melko  turha.  Mitä  laajempaan  tietorakenteeseen  ja 

useampiin skeemoihin uusi taito kytketään oppimisvaiheessa, sitä useampia muistista 

haun reittejä sille luodaan  (Rauste-Von Wright ym.  2003, 131).  Jos siis ajattelun  

taitoja,  niin  yleisiä  kuin  spesifimpiäkin,  tuodaan  oppilaiden  tietoisuuteen  

sellaisenaan  sekä  rohkaistaan  ja  harjoitellaan  niitä  kaikissa  oppiaineissa  läpi  

opetussuunnitelman, saadaan luultavasti aikaan kaikkein parhaat tulokset. 

1.4.4 Suora ohjeistus vai taidon konstruointi?

Konstruktiivinen  käsitys  oppimisesta  olettaa,  että  uusi  tieto  tai  ymmärrys 

rakennetaan  aktiivisesti  sen  pohjalta,  mitä  jo  tiedetään,  uskotaan  tai  osataan. 

Oppijoilla on tietoja ja uskomuksia, jotka he tuovat mukanaan oppimistilanteeseen. 

Ne vaikuttavat merkittävästi siihen, miten he jäsentävät ja tulkitsevat maailmaa, mikä 

puolestaan  vaikuttaa  siihen,  kuinka  he  hankkivat  uutta  tietoa,  päättelevät  ja 

ratkaisevat ongelmia. (Bransford ym. 2004, 23–24.)  Sama tilanne on, kun halutaan 

kehittää  oppilaiden  ajattelun  taitoja.  Oppilailla  on  kokoelma  erinäisiä 

ajattelustrategioita ja -tapoja, jotka eivät useinkaan vastaa tieteellisesti hyväksyttyä 
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ajattelua  ja  ovat  usein  varsin  hankalia  muuttaa,  aivan  kuten  monet  oppilaiden 

käsitykset sisältötiedostakin. (Zohar 2004a, 13.) 

Konstruktiivisesta teoriasta vallitsee se yleinen väärinkäsitys, että opettajien ei 

tulisi koskaan kertoa oppijoille mitään suoraan, vaan antaa aina tilaisuus konstruoida 

eli  rakentaa  tietoja  ja  taitoja  itse.  Tämä  näkemys  sekoittaa  teorian  siitä,  kuinka 

ihminen  tietää  ja  siitä,  millaiset  pedagogiset  menetelmät  ovat  tehokkaita. 

Konstruktiivisessa käsityksessä kyse siitä, että ihminen pyrkii rakentamaan tietoaan 

ja  ymmärrystään  aktiivisesti  aiempien  tietojen,  taitojen  ja  uskomusten  pohjalta 

huolimatta  siitä,  opetetaanko  häntä  luennoimalla  vai  jollakin  muulla  tavalla. 

(Bransford  ym.  2004,  24.)  Selvää  on  kuitenkin,  että  konstruktiivisen 

oppimiskäsityksen  omaava  opettaja  ei  voi  olettaa,  että  tiedot  ja  taidot  siirtyvät 

oppilaan  päähän  sillä  tavalla  kuin  hän  olettaa,  ellei  opetuksessa  oteta  huomioon 

oppijan aiempia tietoja, taitoja ja uskomuksia ja suunnata opetusta niiden mukaan. 

Opettajan esittämä tieto tai taito ei automaattisesti tuota ymmärrystä, sillä oppija voi 

tulkita asian hyvin eri tavalla kuin opettaja on ajatellut. (Zohar 2004a, 122.) Onkin 

tutkimustietoa  siitä,  että  oppiminen  lisääntyy,  kun  opettaja  huomioi  oppijan 

oppimistilanteeseen  tuomat  tiedot,  taidot  ja  uskomukset,  suuntaa  opetustaan  sen 

perusteella, mitä havaitsee ja myös seuraa, kuinka oppijoiden käsitykset muuttuvat 

opetuksen  edetessä  (Bransford  ym.  2004,  25).  Mikäli  omaamme  konstruktiivisen 

käsityksen oppimisesta, voimme siis olettaa, että oppijan aiempien tietojen, taitojen 

ja uskomusten ottaminen aidosti oppimisen lähtökohdaksi edistää oppimista. Ja kuten 

nimikin jo ilmaisee, konstruktiivinen oppimiskäsitys olettaa, että oppija itse rakentaa 

aktiivisesti tietonsa ja taitonsa. Eikä niitä siis voida siirtää hänelle sellaisenaan. Jos 

oppiminen  ymmärretään  konstruktiivisena  toimintana,  opitaan  merkityksiä,  ei 

pelkkiä faktoja. 

Oppilaiden  ajattelua  voidaan  pyrkiä  kehittämään  joko  kertomalla  ja 

mallintamalla heille, kuinka tulisi ajatella tai tarjoamalla kokemuksia, joiden kautta 

oppilailla  on  mahdollisuus  rakentaa  itse  tehokkaita  ajattelustrategioita.  Suora 

ohjeistus,  eli  kertominen  ja  mallintaminen  voisi  tarkoittaa  vaikkapa  sitä,  että 

oppilaille  annetaan  ohjeet  suunnitella  tutkimus,  jossa  muuttujia  kontrolloidaan. 

Tämän  jälkeen  opettaja  näyttää  esimerkin,  ja  lopulta  oppilaat  pääsevät 

harjoittelemaan soveltamista. Seuraavassa esimerkissä lähestymistapa on toinen, sillä 
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opettaja  luo  tilanteen,  jossa  hän  antaa  oppilaalle  mahdollisuuden  konstruoida 

käsitteen tai määritelmän muodostamisen taidon itse (huom. alleviivaukset tutkijan 

lisäämiä). 

Student’s were given information on several specific hormones. Based on these exmples  
students were asked to define the concept hormone. Instead of defining the concept, Eran 
described each of the hormones that had been presented. The teacher then initiated a 
conversation in which she tried to lead students to construct their knowledge about what  
constitutes a good definition. She did that by using an analogy to the concept bird - a concept  
she knew that students were familiar with:

T: So this is your definition?
S1: Is it wrong?
T: Wait a minute; let me ask you something (writes the descriptions of Sparrow, Peacock and 

Ostrich to the board)
T: Eran, let’s say you are an alien who just landed on earth and saw these three animals - 

Sparrow,  Peacock and Ostrich. You saw all three of them and you asked me what 
they are. So I told you they were birds. Then you went back on your own planet and 
reported that while you were on earth, you saw birds. They asked you what are 
birds. What is a bird? Here, look at these examples.

S1: Birds have feathers…
(Teachers turning to the board and writes: “Birds have feathers”.)
S1: And beak, and eggs.
T: Great. How could you define birds based on these examples? How did you know how to 

define a bird when you only had three examples? What did you do in order to 
define? You didn’t just tell me “a Sparrow, a Peacock and an Ostrich”. What did 
you do?

S1: I extracted and I summarized.
T: What do you mean by extracting and summarizing. Let’s look for another word.
S2: He extracted.
S3: He looked for the things they had in common.
T: Can you take the things that all hormones had in common and tell me what is a hormone?

          Zohar 2004a, 154

Esimerkissä opettaja siis käytti hyväksi oppilaille jo tuttua käsitettä 'lintu'. Pohtimalla 

linnun  määritelmää,  esimerkissä  päästiin  selville  siitä,  miten  määritelmä 

muodostetaan. Tätä uutta tietoa käyttämällä edettiin edelleen määrittelemään, mikä 

on  hormoni  (oppilaille  vieras  käsite).  Opettaja  siis  johdatteli  oppilaita  itse 

oivaltamaan, miten jokin käsite määritellään.

On  esitetty  tutkimustuloksia,  joiden  mukaan  opettajan  suora  ohjeistus  ja 

annettujen ohjeiden mukaan harjoittelu on oppijan omaa konstruointia tehokkaampi 

metodi ajattelun taitojen, kuten muuttujien kontrolloinnin, kehittämiseksi (esim. Ross 

1988, Klahr & Nigam 2004). Näissä tutkimuksissa on kuitenkin joitakin heikkouksia. 

Ross  (1988)  on  toteuttanut  meta-analyysin  tutkimuksista,  jotka  käsittelevät 
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muuttujien kontrolloinnin opettamista  eri  menetelmin.  Hänen mukaansa tehokkain 

menetelmä muuttujien kontrolloinnin opettamisessa on sääntöjen suora opettaminen. 

Kuitenkaan  tämän  ja  muiden  menetelmien,  kuten  oivaltamiseen  ja  tutkimiseen 

perustuvien menetelmien, efektikokojen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Klahr  ja  Nigam (2004)  väittävät  myös,  että  suora  ohjeistus  ei  ole  sen  heikompi 

menetelmä  kuin  tutkimiseen  ja  tiedon  tai  taidon  konstruointiin  perustuva 

menetelmäkään. Kyseisessä tutkimuksessa tiedon tai taidon konstruointiin perustuva 

menetelmä on kuitenkin määritelty äärimmäisellä tavalla siten, että opettaja ei tarjoa 

minkäänlaista  tukea  tai  palautetta,  vaan  oppilaan  tulee  itse  keksiä  ratkaisut. 

Konstruointia kannattavat Adey ja Shayer (1994, 63–66) korostavat kuitenkin juuri 

aikuisen  tuen  ja  ohjauksen  merkitystä  konstruktioprosessissa.  Oppilasta  ei  ole 

tarkoitus  jättää  yksin  keksimään  pyörää  uudelleen.  Suorassa  ohjeistuksessa 

ongelmallista  on  se,  että  oppiminen  ei  ole  kognitiivisesti  haastavaa.  Oppilaan  ei 

tarvitse  ajatella  itse,  vaan  ainoastaan  soveltaa  annettua  reseptiä.  Yksi  oppilaiden 

ajattelun  kehittämisen  kulmakiviä  on  tarjota  oppilaille  mahdollisuus  itsenäiseen 

ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. (Zohar & Schwartzer 2005, 1601.) 

On  tehty  tutkimuksia,  joiden  mukaan  aktiiviseen  tutkimiseen  perustuva 

ajattelutaidon konstruoiminen,  tuottaa hyviä tuloksia (esim. Adey & Shayer 1994, 

White  & Frederiksen 1998, Zohar 2004, Kuhn & Dean 2005).  Kuhnin ja Deanin 

(2005,  866–867)  mukaan  aktiiviseen  tutkimiseen  perustuvan  tiedon  tai  taidon 

rakentamisen  merkittävä  etu  on  siinä,  että  se  tuottaa  metatason  ymmärrystä 

käytettävästä  strategiasta  toisin  kuin  ulkoa  annettujen  ohjeiden  noudattaminen. 

Oppija saavuttaa rakentamisen kautta  ymmärryksen siitä,  miksi  käyttää strategiaa, 

mikä  helpottaa  saman  strategian  soveltamista  vastaisuudessa  muihin  yhteyksiin. 

Kuhn ja Dean toteavatkin, että taitavan ajattelun saavuttamiseen ei riitä, että oppilaat 

oppivat  käyttämään  jotakin  tiettyä  strategiaa,  jossain  tietyssä  tilanteessa,  vaan 

olennaista on auttaa heitä ymmärtämään, miksi tuota ajattelustrategiaa tulisi käyttää. 

Yllä esitetyn pohjalta voitaneen väittää, että on perusteltua pyrkiä kehittämään 

oppilaiden  ajattelua  nimenomaan  aktiivisen  rakentamisen  kautta.  Zohar tiivistää 

mielestäni asian ytimekkäästi.
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Teachers cannot simply ”tell” students how to think, and expect them to be able to use this knowledge 
effectively. Rather, teachers’ role is to initiate experiences and guide students in constructing effective 
thinking patterns.

     Zohar 2004a, 123

1.4.5 Tietoisuus ja kontrolli taitavan ajattelun edellytyksinä

Oppilaiden ajattelua voidaan kehittää kahdella tasolla. Yhtäältä kognitiivisella tasolla 

voidaan  haastaa  heitä  ajattelemaan.  Tällä  tarkoitan  sitä,  että  annetaan  sellaisia 

tehtäviä  ja  kysytään  sellaisia  kysymyksiä,  jotka  vaativat  ajattelemaan.  Toisaalta 

ajattelua voidaan kehittää strategisella, reflektiivisellä tasolla eli metakognitiivisella 

tasolla  (ks.  luku  1.3),  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  oppilaita  ohjataan  ja  rohkaistaan 

tiedostamaan  ja  kontrolloimaan  omaa  ajatteluaan.  Käsitys,  että  metakognitiivisen 

tason  ajattelu  on  tärkeää  taitavalle  ajattelulle,  hyväksytään  laajalti  tutkijoiden  ja 

teoreetikoiden piirissä. Vygotskyn (1971, 102) mukaan koulun keskeinen tavoite on 

pyrkiä  tietoisuuden  ja  tahdonalaisen  kontrollin  kasvuun.  Metakognition  suuri 

merkitys tunnustetaan myös monissa ajattelun kehittämisohjelmissa. Niillä ohjelmilla 

ja  projekteilla,  jotka  pyrkivät  kehittämään  metakognitiivisen  tason  ajattelua  on 

suurempi  vaikutus  oppilaiden  ajattelun  ja  sisältötiedon  kehittymiseen  kuin  niillä, 

jotka  eivät  pyri  kehittämään  metakognitiivisen  tason  ajattelua  (Marzano  1998, 

Higgins, Hall, Baumfield & Moseley 2005). Whiten ja Frederiksenin (1998) mukaan 

metakognitiivisen tason prosessointi edistää tutkimisen ja fysiikan taitoja riippumatta 

siitä, onko kyseessä heikko vai taitava oppija.  Kaikkiaan ollaan melko yksimielisiä  

siitä, että metakognitiivisen tason ajattelu on tärkeää taitavan ajattelun kannalta, ja  

sitä kannattaa pyrkiä kehittämään. 

Opettaja  voi  auttaa  oppilaita  tiedostamaan  ajatteluprosessiaan  ja  myös 

kontrolloimaan  sitä  esimerkiksi  seuraavanlaisten  apukysymyksien  avulla:  Mitä 

ajattelin  aluksi?  Mitä  ajattelen  nyt?  Olenko  oikeilla  jäljillä?  Kuinka  päädyin 

lopputulokseen?  Voisinko  toimia  toisin?  Kuinka  ajatteluni  muuttui?  (McGregor 

2007, 217–218.) Myös oman ajattelun selittäminen itselle tai muille kirjallisesti tai 

suullisesti, voi auttaa tuomaan omaa ajatteluprosessia tietoisen tarkastelun kohteeksi 

(Fisher 1995, 121). On selvää, että jotta metakognitiivisen tason ajattelu kehittyy, 
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täytyy  oppilaille  antaa mahdollisuus,  tilaa  ja aikaa  pohtia ajatteluprosessiaan  sekä 

kontrolloida sitä.

1.4.6 Kuinka edistää ajattelun taitojen siirtovaikutusta?

Transferilla eli siirtovaikutuksella tarkoitetaan sitä, kun yhdessä kontekstissa opittu 

tieto  tai  taito  edistää  (positiivinen  siirtovaikutus)  tai  estää  (negatiivinen 

siirtovaikutus) oppimista toisessa yhteydessä. Siirtovaikutus voidaan jakaa matalan 

kynnyksen  siirtovaikutukseen  (low  road  transfer)  ja  korkean  kynnyksen 

siirtovaikutukseen  (high  road  transfer).  Ensiksi  mainittu  syntyy,  kun  alkuperäistä 

oppimiskontekstia vastaava tilanne laukaisee hyvin harjoitellut rutiinit. Jälkimmäinen 

puolestaan  vaatii  tarkoituksenmukaista  abstrahointia  ja  yhteyksien  etsimistä 

oppimistilanteille, jotka saattavat poiketa toisistaan paljonkin.  (Perkins & Salomon 

1992.)

Koulunkäynnin keskeisimpiä tavoitteita on antaa oppilaille välineitä soveltaa 

oppimaansa.  Opetuksen  erot  tulevatkin  parhaiten  esiin,  kun  tarkastellaan,  kuinka 

hyvin  oppija  pystyy  siirtämään  opittuja  tietoja  ja  taitoja  uusiin  ongelmiin  ja 

ympäristöihin. (Bransford ym. 2004, 262.) Kuinka tällaista siirtovaikutusta  voitaisiin 

parhaiten  edistää?  Kuinka  kehittynyttä  ajattelua  opittaisiin  hyödyntämään 

mahdollisimman monissa yhteyksissä?

Perkins ja Salomon (1992) sekä Bransford ym. (2004, 262–264) ovat koonneet 

tutkimustietoon perustaen siirtovaikutuksen edellytyksiä.  Ensimmäinen edellytys on 

opittavan  asian  liittäminen  johonkin  aiemmin  opittuun  asiaan. Näin  rakennetaan 

siltoja  aiemmin  opitun  ja  opittavan  asian  välille,  ja  siten  liitetään  opittava  asia 

oppijan tietorakenteisiin merkityksellisellä tavalla.  Toiseksi tarvitaan perusteellista  

ja monimuotoista harjoitusta. Opittavaa tietoa tai  taitoa tulisi  harjoitella  paljon ja 

useissa eri konteksteissa. Näin oppija oppii erottelemaan opittavan asian keskeiset 

piirteet  ja  kehittämään  joustavamman  representaation.  Luonnollisesti tällainen 

harjoittelu vie paljon aikaa. Zohar korostaakin, että taitavan ajattelun saavuttaminen 

ei ole  prosessina yksinkertainen tai suoraviivainen. Useinkaan ei ole  kyse 

kertaluontoisesta oivalluksesta,  vaan opitun taidon vähittäisestä vahvistumisesta sen 

käytön myötä. 
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Rather than viewing development as a progress from one distinct stage to  the next, development is 
viewed  as  a  gradually  increasing  tendency to  choose  a  valid  thinking strategy  from a  variety  of 
available, non-valid options. Even after a person indicated that a more advanced reasoning strategy is 
part of her repertoire, she may regress once again to the use of less advanced reasoning strategies. 

             Zohar 2004a, 26

Jos  ajattelua  pyritään  kehittämään  vain  muutamalla  tunnilla  silloin  tällöin,  on 

epätodennäköistä,  että  oppilaat  omaksuisivat  uusia  ajattelutapoja  pysyvällä  ja 

kestävällä tavalla. Tarvitaan systemaattista, usein toistuvaa ohjausta eri yhteyksissä. 

(Beyer  2008,  Zohar  2004a,  Siegler  1996,  Siegler  &  Jenkins  1989.) Kolmantena 

edellytyksenä  on  tiedon  tai  taidon  rakenteen  abstrahointi. Toisin  sanoen  oppijan 

tulisi pelkistää opittava yleiseen muotoon, jotta sitä voitaisiin soveltaa myös muissa 

tilanteissa.  Neljäs  edellytys  on  oman  ajatteluprosessin  tiedostaminen  ja  kontrolli. 

Tietoisuus auttaa liittämään opittavaan asiaan sen merkityksen; miksi tarvitsen tätä 

tietoa  tai  taitoa  ja  milloin  käytän  sitä.  Metakognitiivisen  tason ajattelu  voi  myös 

suunnata huomiotamme yleisiin rakenteisiin, kun pyrimme ottamaan selvää jostakin 

ilmiöstä (Zohar 2004a, 3). Kaikkiaan opittavan asian syvällinen ymmärtäminen on 

tärkeää  siirtovaikutuksen  syntymiselle.  Jos  halutaan,  että  ajattelun  taidot  tulisivat 

todella käyttöön kaikessa opiskelussa ja myös koulun ulkopuolella, ja että niistä tulisi 

pysyviä  keinoja  oman  toiminnan  ja  ympäristön  jäsentämisessä,  hallitsemisessa  ja 

kehittämisessä, tarvitaan johdonmukaista tietoista huomiota, ja ajattelun elementtien 

jatkuvaa esille nostamista erilaisissa yhteyksissä.

Siirtovaikutusta  voidaan  edistää  eri  tavoin  riippuen  siitä,  onko  kysymys 

matalan  vai  korkean  kynnyksen  siirtovaikutuksesta.  Perkins  ja  Salomon  (1992) 

kuvaavat kahta ohjaamisen strategiaa, joista toinen edistää matalan ja toinen korkean 

kynnyksen  siirtovaikutusta.  Syleily  (hugging) edistää  matalan  kynnyksen 

siirtovaikutusta ja siltaaminen (bridging) edistää korkean kynnyksen siirtovaikutusta. 

Syleilyssä opettaja tarjoaa oppijoille harjoitusta sellaisessa kontekstissa, missä hän 

uskoo heidän opittavaa tietoa tarvitsevan. Esimerkiksi jos opettaja haluaa oppilaiden 

käyttävän biologian tietojaan pohtiessaan nykymaailman ekologisia  ongelmia,  hän 

pyrkii  esittämään  asioita  alun  perinkin  tuossa  yhteydessä.  Siltaamisessa  opettaja 

puolestaan  rohkaisee  oppijoita  tekemään  yleistyksiä,  etsimään  yhteyksiä,  ja 

tiedostamaan  omaa  ajatteluprosessiaan.  Opettaja  voi  esimerkiksi  pyytää  oppijoita 
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pohtimaan, miten opittua tietoa tai taitoa voitaisiin käyttää arkipäivän askareissa. On 

tärkeää huomata,  että syleily ja siltaaminen eivät sulje toisiaan pois. Ne eivät  ole 

vaihtoehtoisia  menettelytapoja,  ja  yhdessä  ne  voivat  merkittävästi  edistää 

siirtovaikutuksen syntymistä. 

1.4.7 Vuorovaikutus ja taitavan ajattelun kehittyminen

Schools tend to treat students as solo learners who do most of the real intellectual work of learning in 
their heads.  But a revisionary view of intelligence recognizes that people inherently think with one 
another cooperatively…

Perkins  1992,  12–13

Perinteinen oppimisen tutkimus on keskittynyt siihen, kuinka oppija oppii itsekseen. 

Kognitivismin vaikutuksesta tutkijoilla on ollut taipumus kiinnittää liikaa huomiota 

pelkästään  mielensisäisiin  prosesseihin  pikemmin  kuin  tutkia  ihmisen  älyllistä 

toimintaa  sosiaalisessa  ympäristössä. (Hakkarainen  2006.) Ihminen  on  kuitenkin 

perustavanlaatuisella  tavalla  sosiaalinen  olento.  Sosiaalinen  ympäristö,  jossa  lapsi 

kehittyy,  tarjoaa  virikkeitä,  kehitystehtäviä  ja  normeja  sekä  myös  kielen.  Näin 

lapselle  muodostuu  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  silmälasit,  joiden  kautta  hän 

tarkastelee  maailmaa.  Valtaosa  kaikesta  oppimisesta  tapahtuu  vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Vuorovaikutuksen merkitystä oppimiselle onkin alettu korostaa, sillä 

vuorovaikutuksen kautta voidaan oppia muilta, löytää uusia näkökulmia sekä tuoda 

omaa ajattelua tietoisen tarkastelun kohteeksi.  (Rauste-Von Wright ym. 2003, 59–

62.) 

Vuorovaikutus  on  tärkeässä  osassa  niin  tiedonhankinnassa,  ymmärryksen  

rakentamisessa,  kuin  tuottavassa  ajattelussakin.  Se  on  myös  tärkeää  silloin,  kun  

ajattelua pyritään tekemään näkyväksi ja nostamaan tietoisen tarkastelun kohteeksi.  

Sosiaalisella  ympäristöllä  on  myös  merkittävä  vaikutus,  kun  halutaan  kehittää  

oppilaan herkkyyttä ja halua ottaa ajattelun taidot käyttöön. Vuorovaikutuksella on 

siis tärkeä rooli ajattelun taidon oppimisessa, pyrkimyksessä kohti taitavaa ajattelua. 

Keskustelu ajattelun kehittäjänä. Kun kaksi ihmistä keskustelee, he ovat pakotettuja 

reflektoimaan,  keskittymään,  kuuntelemaan  tarkasti,  huomioimaan  vaihtoehtoja, 
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kiinnittämään huomiota määritelmiin ja merkityksiin, tunnistamaan harkitsemattomia 

vaihtoehtoja ja kaiken kaikkiaan suorittamaan huikean määrän älyllisiä toimintoja. 

Keskustelussa ihminen tuottaa uudelleen oman ajatteluprosessinsa.  (Lipman, Sharp 

&  Oscanyan  1980,  22.) Keskustelun  myötä  ajattelu  jalostuu  ja  myös  ymmärrys 

syvenee.  Joudumme  harkitsemaan,  kuinka  esitämme  asiamme  ja  perustelemme 

kantojamme.  Tämän  jälkeen  omat  ajatuksemme  ikään  kuin  suodatetaan  muiden 

esittämien  ajatusten  läpi.  Näin  keskustelussa  syntyy  uusia  merkityksiä,  kun 

keskustelijoiden  näkökulmat  ja  ajatukset  yhdistyvät  ja  muokkautuvat  uudeksi 

kokonaisuudeksi.  (Spiegel  2005,  14–15.) Toisen  kommentit  ja  kysymykset,  ja  jo 

pelkästään ajatusten ilmaiseminen ääneen auttavat reflektoimaan omaa ajatteluamme. 

(Harlen 2000, 108.) Keskustelun edetessä keskustelijat joutuvat tarkistamaan omaa 

ajatteluaan, pohtimaan sen pätevyyttä sekä muokkaamaan ajattelustrategioitaan. He 

siis  ajattelevat  ajatteluaan  ja  pyrkivät  kontrolloimaan  sitä.  Keskustelu  kehittääkin 

metakognitiivisen tason ajattelua. (Spiegel 2005, 19.)

Mikä tahansa jutustelu ei kuitenkaan johda yllä esitettyihin tuloksiin. Hyvälle,  

ajattelua  kehittävälle  keskustelulle  on  kriteerinsä. Faktatietojen  kuulustelu  tai 

luennointi  ei  ole  keskustelua.  Hyvä keskustelu on avointa  eli  se ei  pyri  johonkin 

ennalta  määriteltyyn  tulokseen.  Opettaja  ei  siis  voi  päättää  etukäteen,  mihin 

keskustelun tulisi johtaa. Hyvä keskustelu on aidosti vuorovaikutteista. Siinä jaetaan 

ajatuksia, kuunnellaan ja pohditaan muiden esittämiä näkökulmia ja pyritään yhdessä 

luomaan  uusia  merkityksiä.  Jos  jokainen  vain  esittää  vuoronperään  oman 

ajatuksensa, kyse ei silloin ole keskustelusta, vaan raportoinnista. (Spiegel 2005, 10–

13.) Jokaisella keskustelijalla tulisi olla tasavertainen mahdollisuus tuoda ajatuksensa 

julki ja tulla kuulluksi. Kuunteleminen ei tarkoita ainoastaan fyysistä kuuntelemista, 

vaan sitä, että jokaisen ajatuksiin todella paneudutaan ja pyritään ymmärtämään, mitä 

kukin haluaa todella sanoa. (Fisher 1995, 166–167.)

Tällainen  keskustelu  ei  useinkaan  synny  koulussa  itsestään.  Tarvitaan 

oikeanlainen  fyysinen  ympäristö.  Jokaisen  keskustelijan  tulisi  kuulla  ja  nähdä 

toisensa  ja  tilan  tulisi  olla  vapaa suuremmista  häiriötekijöistä  (Fisher  1995,  161–

162).  Onnistunut  keskustelu  vaati  myös  oikeanlaisen  luokkailmapiirin.  Jokaiselle 

tulisi olla selvää, ettei tarkoitus ole esittää oikeita vastauksia tai valmiita ajatuksia, 

vaan  tutkia  ja  luoda  merkityksiä  yhdessä.  Oppilaiden  tulisi  luottaa  toisiinsa  ja 
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itseensä  uskoen siihen,  että  jokaisella  on tärkeitä  ajatuksia,  joihin tulee suhtautua 

kunnioituksella.  (Spiegel  2005,  58–59.)  Fisherin  (1995,  167–168)  mukaan 

keskustelulle kannattaakin laatia säännöt, ja tehokkaimpia ne ovat silloin, kun ne on 

laadittu  yhdessä  oppilaiden  kanssa.  Alla  on  esimerkki  oppilaiden  kanssa  yhdessä 

laaditusta listasta:

• selitä huolellisesti
• kuuntele toisia
• älä puhu päälle, odota, että toinen ihminen lopettaa
• sano asioita, jotka voisivat auttaa muita
• pysy aiheessa
• jaa ideoita muiden kanssa
• anna ehdotuksia
• varo ettet loukkaa muita
• kysy kysymyksiä selventääksesi asioita
• selvitä ja testaa ideoita
• valitaan yksi idea yhdessä
• älä pomota

Fisher 1995, 168

Opettajan tulisi myös luottaa siihen, että oppilailla on todella tärkeää sanottavaa, ja 

myös osoittaa luottamuksensa. On tärkeää, että hän antaa keskustelulle aikaa ja tilaa, 

kuuntelee  huolella  ja aktiivisesti,  reagoi oppilaiden  puheenvuoroihin ja varmistaa, 

että jokainen halukas saa mahdollisuuden sanoa sanottavansa. On välttämätöntä, että 

opettaja todella kuuntelee, mitä oppilaat sanovat, eikä ainoastaan kuule, mitä haluaa 

kuulla.  Tällöin  opettaja  voi  reagoida  oppilaan  ajatuksiin  nimenomaan  oppijan 

kannalta merkittävällä tavalla. (Fisher 1995, 169–170.)

Mercerin, Dawesin, Wegerifin ja Samsin (2004) mukaan keskustelut koulussa 

sattavat  usein  epäonnistua  siksi,  koska oppilaat  eivät  tiedä,  mitä  hyvä  keskustelu 

oikeastaan on. Oppilaita tulisi heidän mukaansa erityisesti ohjata käyttämään kieltä 

tutkimiseen,  päättelyyn  ja  pohtimiseen  yhdessä.  Tällaista  tutkivaa  puhetta 

(exploratory talk) he kuvaavat seuraavin ominaisuuksin:

• kaikki olennainen tieto jaetaan
• kaikki kutsutaan osallistumaan keskusteluun
• kaikki mielipiteet ja ajatukset otetaan huomioon ja niitä kunnioitetaan
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• kaikkia pyydetään perustelemaan ajatuksiaan
• haasteet ja vaihtoehdot tiedostetaan ja niistä neuvotellaan
• haetaan yhteistä ratkaisua ennen kuin ryhdytään toimeen

Mercer  ym.  (2004) tekivät  tutkimuksen,  jossa  he  selvittivät,  kuinka  ohjaaminen 

tutkivaan  puheeseen  ja  sen  merkityksen  korostaminen  oppilaille  luonnontieteiden 

tunneilla vaikuttaa oppilaiden luonnontieteiden osaamiseen, heidän päättelykykyynsä 

sekä  vuorovaikutuksen  laatuun.  Kaikkien  kolmen  tekijän  osalta  tulokset  olivat 

positiivisia. Keskustelun laatuun panostaminen voi siis kehittää oppilaiden ajattelun 

taitoja.

Kysymykset  ajattelun  innoittajina  ja  suuntaajina. Opettaja  voi  stimuloida  ja 

laajentaa  lasten  ajattelua  kysymyksillä,  jotka  auttavat  heitä  yhdistämään  aiemmat 

tietonsa ja kokemuksensa käsillä olevaan asiaan ja reflektoimaan omaa ajatteluaan. 

Hyvä  kysymys  on  avoin  kutsu  ajattelemaan  ja  tuottaa  ongelman  ratkaisemisen 

kannalta  olennaisia  vastauksia.  Hyvä  kysymys  myös  herättää  lisää  kysymyksiä. 

(Fisher  1995,  75─76.) Tutkimuksissa  on  korostunut  opettajan  kysymysten 

kuulusteluluonne.  Tällaisten  kysymysten  tavoitteena  on  saada  selville,  tietääkö 

oppilas jonkin asian vai ei. Ne käsittelevät lähinnä faktatietoa.  (Leiwo 1994, 116.) 

Faktojen muistamiseen perustuvalla opetuksella on kuitenkin heikkoutensa. Irralliset 

asiat  unohtuvat  helposti  eikä  tiedon  muistaminen  aina  merkitse,  että  se  on 

ymmärretty.  Millaisia  sitten  ovat  ne  kysymykset,  jotka  faktatietojen  muistamisen 

sijaan pyrkivät ohjaamaan ajattelua? 

Ajattelua kehittävät kysymykset ovat  avoimia ja persoonakeskeisiä. Niihin ei 

välttämättä  ole  yhtä  oikeaa  vastausta,  vaan  niiden  tarkoitus  on  selventää  lapsen 

ajatusta  käsillä  olevasta  asiasta.  (Harlen  2000,  76─77.) Hyvä  kysymys  vaatii 

muutakin kuin oikean muodon, se vaatii myös oikean ajankohdan. Sen lisäksi, että 

kysymys  on  avoin  ja  persoonakeskeinen,  sen  täytyy  ajoittua  oikein  oppimis-  ja 

ajatteluprosessiin nähden. 

Prosessin  alussa  tarvitaan  huomion  kiinnittäviä  kysymyksiä,  jotka  auttavat 

oppilaita  suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiettyihin  asioihin ja yksityiskohtiin.  Ne 

auttavat lapsia havainnoimaan oleellisia asioita. (Fisher 1995, 76, Harlen 2000, 79.)
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• Mitä huomaat? 
• Mitä näet?
• Mikä se on?
• Mitä eroja?

Selventävät kysymykset auttavat lapsia jäsentämään ja tiedostamaan ajatteluaan.

• Mitä tarkoitat?
• Voitko selittää tarkemmin?
• Voitko antaa esimerkin? 

Suunnittelukysymykset rohkaisevat tutkimiseen.

• Mitä tarvitsemme selvittääksemme asian?
• Kuinka saat selville?
• Miten voisit tutkia?
• Mitä tapahtuu, jos…?

Selitystä  hakevat  kysymykset etsivät  syitä  ja  auttavat  lasta  pääsemään  eteenpäin 

ajattelussaan. Ne auttavat päättelyä ja rohkaisevat oppilaita arvioimaan esittämiään 

ajatuksia.

• Miten perustelet väitteesi?
• Miksi olet sitä mieltä?
• Mitkä asiat vaikuttavat tähän?

Ei voida antaa hyvän kysymyksen kaavaa,  sillä kysymyksen hyödyllisyys  riippuu 

tilanteesta  ja  käsiteltävästä  asiasta.  Tämän  vuoksi  opettajan  on  erittäin  tärkeää 

havainnoida  oppilaita  ja pyrkiä  selvittämään heidän ajatteluaan.  (Fisher 1995, 76, 

Harlen  2000,  79.) Hyvien  kysymysten  kysyminen  vaatii  heittäytymistä 

vuoropuheluun lasten kanssa.

Kysymään opetellessaan lapsen itsetiedostus  kasvaa  (Donaldson 1983, 116). 

Kysyminen  on  niin  lapsille  kuin  aikuisillekin  keino  saada  tietoa  ympäröivästä 

maailmasta. Tulkitsemme ja yritämme ymmärtää maailmaa aiempien tietojemme ja 

kokemustemme  varassa  saadaksemme  siihen  järkeä.  Kun  löydämme  kuilun 

maailmankuvamme ja havaintojemme väliltä,  yksi  tapa ylittää se on rakentaa silta 

kysymyksen  avulla.  Voimme  esittää  kysymyksen  jollekin  toiselle  tai  itsellemme. 

(Harlen 2000, 117.) Koulussa opettajan kysymysten lisäksi erittäin tärkeitä ajattelua  

ohjaavia kysymyksiä ovat lasten omat kysymykset. Tapa, jolla vastaamme niihin tai  

jätämme  vastaamatta,  vaikuttaa  merkittävästi  ajattelu-  ja  oppimisprosessin  

etenemiseen. ”Kysymys on työkalu, jolla oppilas prosessoi ajatteluaan” (Mehtäläinen 
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1992, 142). Kysymysten esittäminen on lapsille tärkeä taito oppia, mutta se ei kehity, 

jos olennaiset kysymykset esitetään aina oppilaiden puolesta (Harlen 2000, 123).

Vaikka kysyminen on arvokasta oppilaiden ajattelulle ja oppimiselle, opettaja 

saattaa tietoisesti tai tiedostamatta välttää rohkaisemasta kysymyksiä, koska pelkää, 

ettei  osaa  vastata  niihin.  Kysymyksiin  vastaaminen  on  kuitenkin  harjoiteltavissa 

oleva taito. Se vaatii tietoa kysymyksen esittäjän motivaatiosta, kysymyksen laadusta 

sekä siitä, miten kysymyksen avulla voitaisiin saada lapsi ajattelemaan ja tutkimaan 

itse. Voidaankin puhua ennemmin kysymysten käsittelystä kuin niihin vastaamisesta, 

sillä  opettajan  helpotukseksi  oppilaiden  kysymyksiin  kannattaa  harvoin  vastata 

suoraan.  Opettaja  ei  ole  kaikkitietävä  olento,  jonka  tulisi  osata  vastata  kaikkiin 

kysymyksiin. (Harlen 2000, 123.)

Kysymysten käsittely riippuu siis siitä, millaisia kysymyksiä  lapset esittävät. 

Jotkut kysymykset vaativat suoran vastauksen, toiset kaipaavat selvennystä ja jotkut 

johtavat  opettavaisiin  ja  ajattelua  kehittäviin  tutkimusprosesseihin.  Tietynlaiset 

filosofiset  kysymykset,  kuten  miksi  lintuja  on  olemassa  tai  miksi  maapallo  on 

pyöreä,  vaativat  ennemminkin  ihmettelyyn  yhtymistä  kuin  vastaamista.  Voi 

kuitenkin olla hyvä pyytää lasta selventämään kysymystä,  ja katsoa, muuttuuko se 

käsiteltävämpään  muotoon.  Toisinaan  lapset  kysyvät  yksinkertaisia  faktoja,  kuten 

kuinka kauan linnunpoikasten  kuoriutuminen munasta  kestää tai  milloin  siemenet 

itävät.  Tällaisiin  kysymyksiin  on  hyvä  vastata  suoraan.  Jos  opettaja  ei  itse  tiedä 

vastausta,  asia  voidaan  tarkistaa  yhdessä  kirjoista  tai  internetistä.  (Harlen  2000, 

124─127.)

Useimpia  lasten  kysymyksistä  voidaan  käsitellä  monella  tasolla.  Tällaisia 

kysymyksiä ovat esimerkiksi, miksi taivas on sininen tai miten lentokoneet pysyvät 

ilmassa. Nämä kysymykset saattavat tuntua opettajasta vaikeilta. Vaikeus on siinä, 

että  joko niihin  ei  osata  vastata  tai  sitten  ajatellaan,  että  lapset  eivät  ymmärtäisi 

vastausta.  Joka  tapauksessa  näihin  kysymyksiin  ei  missään  tapauksessa  kannata 

vastata suoraan. Ne voivat johtaa ajattelua kehittävään pohdiskeluun ja tutkimiseen. 

Opettajan on vain osattava kääntää kysymykset niin, että niitä voidaan tutkia. Tämä 

onnistuu  varioimalla  kysymyksen  muuttujia.  Kysymysten  muokkaaminen 

tutkittaviksi  mahdollistaa  lasten  kysymysten  ottamisen  tosissaan  antamatta  heille 

vastausta, johon heidän ymmärryksensä ei riitä. Joskus lapset esittävät kysymyksiä 
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suoraan  tutkittavassa  muodossa.  Tällöin  olennaista  on  tunnistaa  nuo  kysymykset, 

vastustaa  kiusausta  olla  vastaamatta  niihin  suoraan  ja  varastoida  niitä,  jos  ne 

esitetään epäsopivaan aikaan. (Harlen 2000, 124─127.) 

Lapset  siis  kysyvät  monenlaisia  kysymyksiä,  mutta  miten  kysymysten 

esittämistä  voitaisiin  rohkaista.  Ensimmäinen  tärkeä  rohkaisutapa  on  kysyä  itse. 

Paljastamalla  epäilynsä  ja  olemalla  kriittinen  opettaja  antaa  lapsille  esimerkin. 

Uteliaisuus  synnyttää kysymyksiä  ja uteliaisuutta  voi rohkaista tuomalla  luokkaan 

materiaalia, kirjoja ja esineitä, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen sekä pyytämällä 

lapsia tuomaan esineitä,  jotka heidän mielestään liittyvät  aiheeseen. Olennaista on 

luoda ilmapiiri, jossa uskaltaa kysyä ja olla tietämätön. (Fisher 1995, 77.)

1.4.8 Ajatteleva kulttuuri

Tishmanin,  Jayn ja Perkinsin (1992) mukaan pelkkä taitojen kehittäminen ei  riitä 

taitavan  ajattelun  saavuttamiseen,  vaan  koko ympäristön  tulisi  tukea  ja  rohkaista 

oppilaan herkkyyttä  ja halua myös  ottaa nuo taidot  käyttöön.  Luokkaan tulisi  siis 

luoda  ajatteleva  kulttuuri. Sen  lisäksi,  että  pyritään  kehittämään  tiettyä  ajattelun 

taitoa,  tulisi  altistaa  oppijat  useille  esimerkeille  tuosta  ajattelutaidosta  ja  sen  

soveltamisesta  sekä  rohkaista  vuorovaikutusta,  jossa  kyseinen  taito  korostuu. 

Otetaan esimerkiksi metakognitiivisen tason ajattelun kehittäminen. Sen lisäksi, että 

metakognitiivista  ajattelua  opitaan  joko  suoran  ohjeistuksen  ja/tai  aktiivisen 

rakentamisen  kautta,  opettajan  tulisi  antaa  omalla  toiminnallaan  esimerkkiä 

metakognitiivisesta  ajattelusta  sekä  esitellä  oppilaille  muita  esimerkkejä 

metakognitiivisen  ajattelun  toteutumisesta  (esim.  luonnontieteilijän  muistiinpanoja 

tms.). Lisäksi opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden yhdessä muiden kanssa puhua 

ajatteluaan auki, suunnitella, seurata ja arvioida ajatteluprosessiaan. Opettajan tulisi 

myös  varmistaa,  että  hänen  oma  toimintansa  ja  vuorovaikutuksensa  oppilaiden 

kanssa  eivät  estä  metakognitiivista  ajattelua  millään  tavalla.  Näin  koko 

luokkayhteisölle tulee käsin kosketeltavaksi ilmapiiri, jossa metakognitiivisen tason 

ajattelu koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Koko ympäristön ja ilmapiirin tulisi 

siis lähettää oppilaalle viestejä, jotka rohkaisevat taitavaan ajatteluun.
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Aikaa  ajattelulle. Ajattelu  ei  etene  tietyssä  aikataulussa,  vaan  sen  on  annettava 

kehittyä omaan tahtiinsa. 

Nopeus  ja  pohdiskeleva  ajattelu  ovat  missä  iässä  tahansa  toistensa  antiteesejä.  --  Jos  halutaan  jo 
varhain rohkaista pohdiskeluun, eivät nopeus ja varmuus todellakaan ole niitä seikkoja, joita tulisi 
korostaa.

     Donaldson 1983, 113

Kun  pyritään  kehittämään  oppilaiden  ajattelua,  ei  viedä  aikaa  oppimiselta, 

päinvastoin. Ajattelun  taitojen  kehittymisen  kannalta  otollisen  oppiaineksen 

perinpohjainen  käsittely  voi myöhemmin  nopeuttaa  jonkin toisen asian käsittelyä. 

(Mehtäläinen  1993,  105.)  Ajattelun  taitojen  kehittäminen  edistää  sisältöjen 

oppimista, eikä vie siltä aikaa (Zohar 2004a, 41–54).

 Tutkijat  ovat  havainneet,  että  opettajat  antavat  oppilaille  liian  vähän aikaa 

ajatella kysyttyään jonkin kysymyksen, minkä seurauksena vastauksetkin ovat usein 

hätäisiä ja pinnallisia.  Esimerkiksi  Rowe (1974) on tutkinut aikaa, jonka opettajat 

odottavat kysyttyään kysymyksen.  Rowen mukaan opettajat odottavat keskimäärin 

vain  0,9 sekuntia,  jos  vastausta  ei  heti  kuulu.  Samassa  tutkimuksessa  selvitettiin, 

millaisia  vaikutuksia  tuon  odotusajan  pidentämisellä  oli.  Saatiin  selville,  että 

oppilaiden  vastaukset  pitenivät  ja  vastaamatta  jättäminen  väheni,  oppilaat  olivat 

vastauksissaan  itsevarmempia  ja  haastoivat  ja  parantelivat  muiden  vastauksia. 

Lisäksi  myös  vaihtoehtoisia  vastauksia  tuli  enemmän.  Jos  kysymys  siis  vaatii 

prosessointia,  on  tärkeää  antaa  oppilaille  aikaa  prosessoida.  Kaikkiaan  kiireetön 

paneutuminen  on  ajattelun  kehittämisessä  erittäin  tärkeää. (Zohar  &  Schwartzer 

2005, 1615, Mehtäläinen 1993, 109─110; 1992, 144.) 

Virheet  ovat  väylä  uuteen  ymmärrykseen. Jokaisella  totuudella  on  oma 

virheympäristönsä,  ja  sen  tiedostaminen  kuuluu  osana  tuon  totuuden 

ymmärtämiseen.  Tie tietoon kulkee usein erehdysten ja väärinymmärrysten kautta, 

joten erehdyksiin täytyy suhtautua positiivisesti, erityisesti, jos ne ovat osoituksena 

rohkeudesta ajatella ja pyrkiä totuuteen. (Mehtäläinen 1992, 87, 122.) Virheet voivat 

näytellä rakentavaa osaa myös ajattelun kehittymisessä ja olla merkki edistymisestä. 

Meidän  tulisikin  auttaa  oppilaita  tiedostamaan  omat  virheensä,  eli  auttaa  heitä 
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saavuttamaan  sen  tärkeän  oivalluksen,  että  minä  olen  väärässä  (Donaldson 1983, 

124).  Kyse  ei  itse  asiassa  edes  ole  virheistä,  vaan  siitä,  että  oppija  muodostaa 

kommenttinsa  ja  vastauksensa  sen  hetkisen  tietämyksensä  ja  ajattelun  taitonsa 

perusteella.  Onkin  puhuttu  mm  ennakkokäsityksistä,  väärinkäsityksistä  jne. 

Ennakkotiedot ovat oppilaan paras mahdollinen selitys ja ne ovat oikeita ja loogisia 

oppilaiden  omien  tietojen  pohjalta  (Ojala  1997,  79). Zoharin  (2004a,  139–156) 

mukaan  väärinkäsitykset  tai  vaikeudet  ajattelussa  muodostavat  tärkeitä  

risteyskohtia,  ja  jos  niihin  tartutaan,  voidaan  päästä  kiinni  merkitykselliseen  

tiedonrakennusprosessiin  ja  saada  mahdollisuus  vaikuttaa  oppilaan  ajatteluun. 

Zohar ja Schwartzer (2005, 1613) listaavat joitakin tapoja, joilla virheisiin voidaan 

tarttua  rakentavalla  tavalla:  kognitiivisen  konfliktin  luominen,  luokkakeskustelun 

aloittaminen, ongelman liittäminen johonkin yksinkertaiseen, analogian käyttäminen 

sekä virheen ”taustan” selvittäminen kysymysten  avulla.  Jos oppilaan virheellinen 

ajatus tai ajattelutapa sen sijaan ohitetaan, tuomitaan suoraan vääräksi tai siirrytään 

seuraavaan oppilaaseen, menetetään tilaisuus todella vaikuttaa oppilaan ajatteluun.

Arviointi  oppimisen  suuntaajana. Arvioinnilla  on  tärkeä  tehtävä  oppimisen 

suuntaamisessa. Koulussa pyritään oppimistavoitteisiin, ja arvioinnin yksi tehtävä on 

valvoa  näiden  tavoitteiden  toteutumista.  Viimeistään  arviointiperusteet  osoittavat  

oppilaille,  millaista  toimintaa  heidän  koulussaan  arvostetaan,  ja  millaisesta  

toiminnasta palkitaan. Siksi on tärkeää, että arviointi on tavoitteiden ja menetelmien  

kanssa  samassa  linjassa. Jos  pyritään  kehittämään  ajatteluprosesseja,  on  myös 

arvioinnissa korostettava niiden merkitystä pelkän faktojen muistamisen sijaan. 

Perinteisesti  arviointi  on  keskittynyt  objektiiviseen  mittaamiseen,  ja  sen 

päätavoite  on  ollut  kontrolloida  oppimista.  Tällainen  arviointi  on  vahvistanut 

tietynlaista  oppimisstrategiaa.  Oppiminen  on  muotoutunut  suorittamiseksi,  jonka 

tavoitteena  on  tuottaa  arvioinnin  kohteena  oleva  lopputulos.  Traditionaalisessa 

arvioinnissa opettaja päättää  oppimisen tavoitteista,  muodoista  ja kriteereistä  sekä 

suorittaa  arvioinnin  itse.  Oppilas  on  siis  opettamisen  ja  arvioinnin  objekti  ja 

pahimmassa tapauksessa kokee itsensä arvioinnin uhriksi.  Perinteinen arviointi  on 

oppimisen  kontrollointia  oppijan  ulkopuolelta  käsin,  mikä  kehittää  sisäisen 

motivaation  sijaan  ulkoista  tai  välineellistä  motivaatiota.  (Poikela  1998,  19–21.) 
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Kaikkiaan  huomio  on  oppimisen  sijaan  suoriutumisessa.  Itse  oppimisprosessi  jää 

sekä  oppijalle  että  arvioijalle  näkymättömäksi.  Kontrolloivan  arvioinnin  avulla 

opetusta  on vaikea  kehittää  eikä se  juurikaan palvele  oppimista  prosessin aikana. 

Vakavin puute on se, että arviointi  ei ohjaa oppilasta korjaamaan toimintaansa tai 

auta ottamaan seuraavaa askelta oppimisessa.  Perinteinen, kontrolloiva arviointi vain 

toteaa  mihin  oppilas  sijoittuu  tietyllä  arviointiasteikolla.  Tällainen  suorittamista 

rohkaiseva  arviointikulttuuri  voi  johtaa  oppimisen  kannalta  hyödyttömiin  ja  jopa 

oppimista  estäviin  oppimisstrategioihin.  (Rauste-Von Wright ym.  2003, 180–185.) 

Hall ja Burke (2003, 10) toteavatkin Blackiin ja Wiliamiinnojaten, että jos jatkuvasti 

korostetaan  suoriutumista  ja  tarjotaan  ulkoisia  palkintoja,  oppilaat  oppivat,  että 

tehtävästä  suoriutuminen  on  oleellisempaa  kuin  siitä  oppiminen.  Myös  Linnakylä 

(1994, 9) toteaa Resnickin ja Resnickin ajatuksiin viitaten, että se, mitä arvioidaan, 

suuntaa oppimista, ja se mitä ei arvioida, menettää pian arvonsa opiskelussa.

Arviointikäytäntöjen toteuttaminen on seuraus tietynlaisesta tavasta ajatella ja 

opettaa.  Kysymys  on  opetusfilosofiasta,  ei  sarjasta  etukäteen  kaavoitettuja 

toimintoja.  Jos  oppiminen  nähdään  oppijan  oppimistarpeisiin  vastaamisena, 

arviointia tarvitaan niiden selvittämiseen. Lisätessään oppilaiden tietoisuutta heidän 

oppimisensa  tilasta  opettaja  saa  myös  itse  tietoa,  jonka  avulla  hän  voi  valjastaa 

ammattitaitonsa oppimisen eteenpäin viemiseen. Opettaja ei ole faktojen toimittaja, 

eikä hänen tehtävänsä ole vain varmistaa, että oppilaalla on ollut mahdollisuus oppia. 

Opettajan velvollisuus ja vastuu on huolehtia siitä, että jokainen oppilas saa kaiken 

mahdollisen tuen todella oppiakseen. Myös arvioinnin tulee palvella tätä tavoitetta 

ollakseen  todella  oppimista  tukevaa.  (Black,  Harrison,  Lee,  Marshall  &  Wiliam 

2003,  80,  91–94.)  Palmberg  (2004,  162–163)  tiivistää  mielestäni  saman  asian 

selkeästi  sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta.  Opettajan tulisi  tietää,  minne 

oppilas on matkalla,  missä oppilas on nyt ja miten voisi auttaa oppilasta matkalla 

lähtötilanteesta  tavoitteeseen.  Opettajan  tulisi  myös  ohjata  oppilasta  selvittämään, 

missä  tämä  on  juuri  nyt,  minne  tämä  on  menossa  ja  kuinka  tämä  voisi  toimia 

matkalla lähtötilanteesta tavoitteeseen.

Oppimisen  arviointi  voidaan  jakaa  neljään  vaiheeseen.  Ensimmäisessä 

vaiheessa  kerätään  todisteita  ja  näyttöä  oppilaan  oppimisesta.  Sitten  tarkastellaan 

niitä  tiettyjen  tavoitteiden  valossa.  Kolmanneksi  tehdään  tulkinta  ja  arvio. 
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Viimeiseksi käytetään arviota johonkin tarkoitukseen. Se, mihin arviota käytetään, 

määrää kumpi on kyseessä summatiivinen vai formatiivinen arviointi. (Harlen 2000, 

133.) Summatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan tietyn jakson tai koulutuksen tulosten 

arviointia  ja  sitä  voidaan  käyttää  pohjana  arvostelulle  eli  arvosanan  antamiselle. 

Summatiivinen  arviointi  on  siis  eräänlaista  koontia.  Formatiivinen  arviointi 

puolestaan  tarkoittaa  oppimisen  seurantaa  ja  suuntaamista  jakson  aikana.  Sen 

tarkoitus on auttaa ja tukea oppimista eteenpäin ja ohjata opettajaa oikeanlaisen tuen 

tarjoamiseen. (Harlen 2000, 137–139, Palmberg 2005, 220, Poikela 1998, 22.) Kun 

pyritään  kehittämään  oppilaiden  ajattelun  taitoja,  prosessilla  on  luonnollisesti 

suurempi  rooli  kuin  tuotoksella.  Tämän  vuoksi  formatiivisella  arvioinnilla  on 

nähdäkseni summatiivista tärkeämpi rooli. 

Formatiivisissa  arviointikäytänteissä  arviointi  on  oppimisen  palvelija,  ei 

päinvastoin.  Arviointipalautteen  avulla  pyritään  vastaamaan  oppijan 

oppimistarpeisiin.  Formatiivista  arviointia  tapahtuu  koko  ajan,  ja  sitä  voidaan 

toteuttaa useilla eri menetelmillä, joiden tavoitteena on selvittää oppijan ajattelua ja 

taitoja. (Black ym. 2003, 2.) Opettaja voi tarkastella ja reflektoida kokeiden ja testien 

vastauksia,  kuunnella  ja  havainnoida  oppilaita,  keskustella  oppilaiden  kanssa  ja 

kysyä heiltä kysymyksiä sekä tutkia oppilaiden kirjoituksia ja piirustuksia (Palmberg 

2004, 163, Harlen 2000, 140–157).  Hall ja Burke (2003, 14–16) esittelevät Cowien 

ja Bellin  tekemän jaon suunniteltuun ja interaktiiviseen formatiiviseen arviointiin. 

Suunniteltu formatiivinen arviointi tuottaa pysyviä todisteita oppilaiden ajattelusta. 

Tällöin  opettaja  reagoi  viiveellä.  Esimerkiksi  oppilaan  havaintopäiväkirjan 

lukeminen ja peilaaminen tavoitteisiin voisi olla tällaista arviointia.  Interaktiivinen 

formatiivinen  arviointi  puolestaan  on  satunnaista  arviointia,  jota  tapahtuu 

autenttisesti oppimistilanteissa ja oppijan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa. 

Opettaja  saa  tietoa  oppilaiden  ajattelusta  ja  toiminnasta  mm.  oppilaiden 

kommenttien,  kysymysten  ja  non-verbaalisen  tiedon  välityksellä.   Sitten  hän 

rekisteröi  tiedon merkityksellisyyden  ja  reagoi  välittömästi.  Tätä  arviointia  ei  voi 

etukäteen  suunnitella  tai  ennakoida.  Formatiivisessa  arvioinnissa  oppijan 

osallistuminen  on  tärkeää.  Oppijalla  itsellään  on  syvällinen  näkökulma  omaan 

oppimiseensa,  ja  sen  huomiotta  jättäminen  on  suuren  voimavaran  haaskaamista. 

Oppijan ajatellessa oppimistaan ja ilmaistessaan ajatuksiaan verbaalisesti  oppija ja 
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opettaja  voivat  todeta,  missä  oppilas  on menossa,  ja millaista  tukea hän tarvitsee 

(Black  ym.  2003,  96).  Oppijan tulisi  ymmärtää  tavoitteet,  harjoittaa  itsearviointia 

sekä ottaa vastuu omasta oppimisestaan. Siksi hänelle on hyvä selvittää tavoitteet ja 

arviointikriteerit.  (Palmberg 2004, 163–165.) Tavoitteet kannattaa esittää kertomalla 

oppilaille  mahdollisimman  konkreettisesti,  millaisia  asioita  tullaan  opiskelemaan. 

Tavoitteiden tiedostaminen antaa oppijalle paremmat mahdollisuudet saavuttaa ne. 

Voidakseen arvioida omaa työskentelyään  oppijan täytyy  olla  tietoinen  arvioinnin 

kriteereistä.  Aluksi  itsearvioinnin  kriteerit  tulevat  oppilaalta,  mutta  myöhemmin 

opettaja voi jakaa käyttämänsä kriteerit oppilaiden kanssa. Vankkumaton tosiasia on 

kuitenkin se, että kukaan ei voi tehdä oppimista oppijan puolesta. Oppija on viime 

kädessä ainoa ihminen, joka voi viedä oppimista eteenpäin. Oppijan on siis otettava 

vastuu omasta oppimisestaan.  (Harlen 2000, 166–171.) Jo se, että oppilaille antaa 

mahdollisuuden  käyttäytyä  vastuullisesti,  saa  oppilaat  käyttäytymään 

vastuullisemmin  (Hall  &  Burke  2003,   97).  On  todisteita  siitä,  että  oppilaan 

osallistuminen  oppimisen  arviointiin  on  erittäin  keskeistä  oppimisen  kannalta  ja 

parantaa oppimistuloksia (esim. Black & Wiliam 1998). 

Listaan vielä kerran, kuinka ajattelun taitoja voidaan pyrkiä kehittämään:

• Nostetaan ajattelun taitojen oppiminen selkeästi tavoitteeksi sisältöjen 
oppimisen rinnalle.

• Haastetaan oppilaita ajattelemaan eli suunnitellaan ajattelua vaativia 
tehtäviä ja kysymyksiä.

• Tuodaan ajattelun taitoja oppilaiden tietoisuuteen sellaisenaan sekä 
rohkaistaan ja harjoitellaan niitä kaikissa oppiaineissa läpi 
opetussuunnitelman.

• Huomioidaan oppijan oppimistilanteeseen tuomat tiedot, taidot ja 
uskomukset, suunnataan opetusta sen perusteella, ja myös seurataan 
kuinka oppijoiden käsitykset ja ajattelu muuttuvat opetuksen edetessä.

•  Autetaan oppilasta rakentamaan uusi tieto tai taito aktiivisen 
tutkimisen kautta.  

• Annetaan oppijaa tietoisesti tarkastelemaan ja kontrolloimaan omaa 
ajatteluaan. 

• Edistetään ajattelun taitojen siirtovaikutusta liittämällä opittu aiempiin 
tietoihin ja taitoihin, abstrahoimalla opittavaa asiaa, kytkemällä se 
mahdollisimman moniin yhteyksiin, harjoittelemalla systemaattisesti 
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ja paljon sekä tuomalla opittavaa asiaa tietoisen tarkastelun ja 
kontrollin kohteeksi.

• Tunnustetaan vuorovaikutuksen merkitys ja tuodaan laatua 
keskusteluun ja kysymyksiin. Rohkaistaan oppilaita myös kysymään 
itse.

• Luodaan luokkaan kokonaisvaltainen ajatteleva ilmapiiri.
• Annetaan ajattelulle aikaa.
• Suhtaudutaan väärinkäsityksiin ja ajattelun virheisiin mahdollisuuksina.
• Suunnataan arviointia tavoitteiden mukaiseksi, eli kannustetaan myös 

arvioinnin keinoin oppilaita ajattelemaan. 

Oppilaiden  ajattelun  kehittäminen  tulisi  siis  ottaa  tietoiseksi  tavoitteeksi  muiden 

tavoitteiden rinnalle, ja pyrkiä siihen johdonmukaisesti. Ajattelua tulisi kehittää niin 

kognitiivisella,  kuin  metakognitiivisellakin  tasolla.  Toisin  sanoen  oppilaita  tulisi 

haastaa käyttämään ajattelun taitoja sekä tuoda ajattelun taitoja tietoisen tarkastelun 

kohteeksi. Ajattelun taitoja on perusteltua pyrkiä kehittämään konstruktiivisesti, eli 

aiemmista tiedoista, taidoista ja kokemuksista lähtien pyrkiä rakentamaan ajattelun 

taitoja  yhdessä oppilaiden kanssa. Tällöin oppilaalla  on paremmat  mahdollisuudet 

oivaltaa, miksi ja millaisessa tilanteessa hän tarvitsee jotakin taitoa. Ajattelun taitojen 

siirtovaikutusta  voidaan edistää  kytkemällä  opittavat  taidot  aiemmin  tiedettyyn  ja 

taidettuun,  liittämällä  ne  mahdollisimman  moniin  konteksteihin,  harjoittelemalla 

systemaattisesti  sekä  tuomalla  ajattelun  taitoja  tietoisen  tarkastelun  kohteeksi. 

Vuorovaikutuksen laatu, vaikuttaa oppilaiden ajattelun kehittymiseen. Kiinnittämällä 

huomiota  esitettyjen  kysymysten  laatuun  ja  luokassa  käytäviin  keskusteluihin, 

voidaan  edistää  oppilaiden  ajattelun  kehittymistä.  Myös  oppilaiden  virheellisiin 

käsityksiin  ja  ajattelutapoihin  suhtautumisella  on  suuri  merkitys.  Jotta  syntyisi 

turvallinen ilmapiiri,  jossa jokainen uskaltaa heittäytyä  ajattelemaan ja pohtimaan, 

tulisi  virheet  nähdä  mahdollisuuksina  eikä  ongelmina.  Ajattelulle  olisi  myös 

annettava  aikaa,  ja  oppilaiden  ajattelun  kehittämisen  tulisi  olla  kokonaisvaltainen 

tavoite,  joka  ilmenee  luokan  ilmapiiristä  ja  kaikesta  luokan toiminnasta.  Lopuksi 

myös  arvioinnin,  tulisi  olla  samassa  linjassa  ajattelun  kehittämisen  kanssa. 

Kontrollipainotteisesta  arvioinnista  tulisi  siirtyä  kohti  formatiivista  ja  autenttista 

arviointia,  jonka  tavoitteena  on  auttaa  oppilaita  oppimaan  ja  ymmärtämään 

oppimaansa.



 43

2 OPETTAJA JA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN

2.1 Opettajien käsitysten ja käytännön toiminnan suhde

Opettajien  käsityksillä  on  suuri  vaikutus  siihen,  kuinka  he  opettavat  ja  ohjaavat 

(esim.  Brickhouse 1990, Waters-Adams 2006). Sillä,  kuinka opettajat  opettavat  ja 

ohjaavat  on  puolestaan  luonnollisesti  merkitystä  oppilaiden  oppimiselle. 

Käsityksellä  tarkoitetaan  ihmisen  itselleen  tietyistä  perusteista  rakentamaa  kuvaa 

jostakin  asiasta.  Se  ei  ole  mielipide,  vaan  konstruktio,  joka  on  muodostettu 

kokemuksen ja ajattelun avulla. (Ahonen 1994, 117.) 

Onosko  (1990)  on  tutkinut  opettajien  käsitysten  suhdetta  heidän 

opetustyöhönsä  ajattelun  taitojen  kehittämisen  kontekstissa.  Hän  tutki  ensin 

opettajien  käsityksiä  ajattelun  taidoista.  Hän  selvitti,  missä  määrin  opettajat 

painottavat ajattelun kehittymistä tavoitteena, ja miten opettajat ymmärtävät ajattelun 

taidot käsitteenä. Tämän perusteella hän jakoi opettajat kahteen ryhmään: niihin, jota 

olivat vähemmän sitoutuneita ja perehtyneitä ajattelun kehittämiseen ja niihin, jotka 

olivat  erittäin  sitoutuneita  ja  perehtyneitä  ajattelun  kehittämiseen,  ja  vertasi  sitten 

näiden  kahden  opettajaryhmän  opetuksellisia  käytänteitä  toisiinsa.  Tutkimuksen 

mukaan  opettajien  käsityksillä  ja  ajattelulla  on  selkeästi  vaikutusta  siihen,  missä 

määrin heidän opetuksensa edistää oppilaiden ajattelun kehittymistä. 

Suhde  käsitysten  sekä  käytännön  toiminnan  välillä  ei  kuitenkaan  ole 

yksinkertainen (esim. Tobin, Tippins & Hook 1994, De Jong, Korthagen & Wubbels 

1998,  Waters-Adams  2006).  Aina  se,  miten  opettaja  ajattelee  jostakin  asiasta,  ei 

välity hänen toimintaansa tai opetustyöhönsä. De Jong, Korthagen ja Wubbels (1998) 

kokoavat eurooppalaista tutkimustyötä ja toteavat, että opettajien ajattelussa ilmenee 

usein  ristiriitaisuuksia,  johtuen  siitä,  että  heidän  tietoiset  (esim. 

opettajankoulutuksessa  omaksutut)  ja  tiedostamattomat  (esim.  omista 

oppimiskokemuksista omakstut) käsityksensä taistelevat tilasta. Tavallaan opettajilla 
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on siis vastakkaisia näkemyksiä samasta asiasta. Zohar (2004a, 86) puolestaan viittaa 

Schönin ja hänen kollegoidensa tekemään erotteluun havaittujen (theories-in-action) 

ja  kerrottujen  (espoused  theories)  teorioiden  välillä.  He  näkevät  siis  eron  siinä, 

millaisia  teorioita  ilmaistaan  kysyttäessä  ja  millaiset  teoriat  todella  vaikuttavat 

toimintaan.  Waters-Adamsin (2006, 933) mukaan opettajien epäsuoralla, hiljaisella 

ymmärryksellä on suurempi vaikutus heidän käytännön toimintaansa kuin kerrotuilla 

käsityksillä (espoused ideas).

Abd-El-Khalick  ja  Lederman  (2000,  670)  kokoavat  tutkimustuloksia  siitä, 

millaiset  tekijät  vaikuttavat  opettajien  käsitysten  ja  heidän  käytännön  toimintansa 

suhteeseen.  Näitä  tekijöitä  ovat  muun  muassa  paine  opettaa  opetussuunnitelman 

määrittämät  oppisisällöt,  luokkahuoneen  hallinta  ja  organisointi,  uskomukset 

oppilaiden  kyvyistä  ja  motivaatiosta,  instituution  rajoitukset,  opetuskokemus  sekä 

resurssien puute. 

Jos siis halutaan pyrkiä kehittämään oppilaiden ajattelua, on tärkeää: 

1. selvittää opettajien käsityksiä oppilaiden ajattelun kehittämisestä,

2. tutkia, kuinka ne näkyvät opettajan käytännön opetustyössä 

3. sekä etsiä  tekijöitä,  jotka  estävät  tai  edistävät  vuorovaikutusta  opettajan  

käsitysten sekä käytännön opetustyön välillä.

2.2 Kognitiivista, metakognitiivista ja pedagogista tietämystä

Millaista  tietoa  opettaja  ylipäätään  tarvitsee  kehittääkseen  oppilaiden  ajattelua? 

Zoharin  ja  Schwartzerin  (2005,  1597–1598)  mukaan  opettajat  tarvitsevat 

kognitiivista  tietoa ajattelutaidoista,  eli  heidän  täytyy  pystyä  käyttämään  ajattelun 

taitoja  käytännössä  esimerkiksi  ratkaistessaan  ongelmia.  Toiseksi  opettajat 

tarvitsevat  metakognitiivista  tietoa ajattelutaidoista,  eli  heidän  täytyy  osata  pukea 

ajattelun taidot sanoiksi, kyetä kuvaamaan niitä yleisesti sekä tietää milloin, miksi ja 

kuinka niitä käytetään. Lisäksi opettajilla täytyy olla pedagogista tietämystä ajattelun 

taitojen  kehittämisestä.  Heillä  täytyy  olla  tietämystä  ja  taitoa  luoda  tehtäviä, 

oppitunteja ja jaksoja, jotka haastavat ja kehittävät oppilaiden ajattelua. Opettajien on 
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kyettävä  tunnistamaan  vaikeudet  oppilaiden  ajattelussa  ja  kehittämään  tehokkaita 

keinoja  noiden  vaikeuksien  voittamiseen.  Heidän  tulee  tietää,  kuinka  rohkaista 

oppilaita metakognitiivisen tason ajatteluun, kuinka voidaan edistää ajattelun taitojen 

siirtovaikutusta, luoda luokkaan ajatteleva ilmapiiri ja käyttää arviointimenetelmiä, 

jotka  tukevat  ajattelun  kehittymistä.  Oppilaiden  ajattelun  kehittäminen  vaatii  siis 

muutosta opettajan rooliin; opettaja ei olekaan tiedon lähde, vaan hänen tehtävänsä 

on ohjata oppilaita tutkimaan ja ajattelemaan. Kaiken kaikkiaan oppilaiden ajattelun 

kehittäminen vaatii siis huimaa määrää tietoa niin kognitiivisella, metakognitiivisella 

kuin pedagogisellakin tasolla. 

Millaista opettajien kognitiivinen, metakognitiivinen ja pedagoginen tietämys 

sitten  on?  Zoharin  (1999)  mukaan  opettajat  kykenevät  kognitiivisella  tasolla 

intuitiivisesti  soveltamaan  ajattelun  taitoja  ratkaistessaan  ongelmia  ja  tehdessään 

kokeita,  mutta  heidän  metakognitiivinen  tietämyksensä  ajattelutaidoista  on 

puutteellista. Opettajat  eivät  siis  hänen  mukaansa  osaa  pukea  sanoiksi  millaisia 

ajattelun taitoja on tai miten, millaisissa tilanteissa ja miksi mitäkin ajattelun taitoja 

käytetään.  Samaan  suuntaan  osoittaa  Nurmisen  ja  Akselan (2007)  tutkimus. He 

selvittivät,  kuinka  joukko  peruskoulun  ja  lukion  kemianopettajia  ymmärtää 

Andersonin ja Krathwohlin (2001) taksonomian korkeamman tason ajattelun taidot, 

ja  sitä  kuinka  nuo  ajattelun  taidot  opettajien  mukaan  näkyvät  heidän  omassa 

opetuksessaan.  Ajattelun  taitojen  ja  niiden  kehittämisen  teoreettinen  viitekehys  ja 

käsitteistö  olivat  tutkimuksen  mukaan  opettajille  tuntematon  osa-alue.  Ajattelun 

taitojen välille ei osattu tehdä selkeitä eroja, eikä niiden kehittämiseen ollut ainakaan 

tietoisesti  panostettu  opetuksessa.  Tutkimus  toteutettiin  täydennyskoulutuksen 

yhteydessä. Opettajille, jotka eivät osallistu täydennyskoulutuksiin, voivat ajattelun 

taidot olla vieläkin vieraampi aihealue.  Suurin osa opetusmenetelmistä, joiden avulla 

opettajat kertoivat kehittävänsä ajattelun taitoja, oli oppilasta aktivoivia, mutta osalla 

opettajista oli kuitenkin opettajalähtöinen lähestymistapa. On mahdollista, että nämä 

opettajat  eivät  ole  omaksuneet  konstruktiivista  käsitystä  oppimisesta  ja 

opettamisesta.  Osa  opettajista  piti  korkeamman  tason  ajattelun  taitojen,  kuten 

ymmärtämisen, soveltamisen, analysoinnin, arvioinnin ja uuden tiedon rakentamisen, 

kehittämistä yläkoulu- ja lukiotasolla hyvin vaikeana. 
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Zohar (2004b) on tutkinut opettajien pedagogista tietämystä  ajattelutaidoista. 

Hän  kuvaa  kahta  erilaista  pedagogista  mallia,  jonka  avulla  opettajat  pyrkivät 

kehittämään  oppilaiden  ajattelun  taitoja:  transmissio-  ja  konstruktiomallia. 

Transmissiomallissa opettaja välittää oppilaille sääntöjä ja algoritmeja, joiden avulla 

heidän  on  tarkoitus  ratkaista  ongelmia.  Keskiössä  ovat  opetussuunnitelma  ja 

oppisisällöt. Oppilaan oman itsenäisen ajattelun ja ongelmanratkaisun rohkaiseminen 

nähdään  huonona  opetusmenetelmänä,  koska  se  saa  aikaan  turhautumista  ja 

hämmennystä. Kun oppilailla on vaikeuksia ajattelussaan, ne nähdään esteinä tiedon 

välittämisen  tiellä  ja  hoidetaan  pinnallisesti  pois  siten,  että  opettaja  toistaa 

ohjeistustaan.  Konstruktiomallissa  puolestaan  oppilaiden  ajattelun  kehittäminen 

nähdään  prosessina  ja  keskiössä  on  oppilas.  Oppilaiden  itsenäinen  ajattelu  ja 

ongelmanratkaisu  nähdään  hyvänä  opetusmenetelmänä,  koska  ne  stimuloivat 

merkityksellistä oppimista. Vaikeudet oppilaan ajattelussa nähdään mahdollisuuksina 

ja  merkityksellisen  konstruktioprosessin  alkulähteinä.  Vaikeuksiin  tartutaan 

rakentavasti  ja  niihin  paneudutaan,  vaikka se  ei  olisikaan  osa  tuntisuunnitelmaa. 

Luvussa 1.4.4 tultiin jo siihen tulokseen, että taidon konstruointi on mielekkäämpi 

tapa kehittää oppilaiden ajattelua kuin suora ohjeistus.  Zoharin mukaan opettajien  

käsitykset  oppimisen  luonteesta  ovat  kuitenkin  lähempänä  transmissio-  kuin 

konstruktiomallia  ja  luonnontieteen  opettajilta  useissa  eri  maissa  puuttuu  

pedagogista tietämystä, jota tarvittaisiin konstruktiomallin mukaisessa opetuksessa. 

(Zohar 2004b, 295–296.) Zoharin tutkimus toteutettiin ajattelun kehittämisohjelman 

(Thinking  in  Science  Classroom)  koulutuksen  yhteydessä.  Tutkimuksen  liittyessä 

jonkin kehittämisohjelman koulutukseen,  opettaja on usein jo tutustunut ohjelman 

periaatteisiin ja päässyt ehkä myös soveltamaan sitä itse. Näin opettaja on ainakin 

jossakin määrin tutustunut ajattelun taitoihin,  ja niiden kehittämiseen teoreettisena 

viitekehyksenä ja käsitteistönä.

Zohar ja Schwartzer (2005) ovat selvittäneet  israelilaisten yläkoulun ja lukion 

luonnontieteiden  opettajien pedagogista  tietämystä  oppilaiden  ajattelun  taitojen 

kehittämisestä  irrallaan  ajattelun  kehittämisohjelmista.  Asian  tutkimiseksi  he 

kehittivät  Likert  -tyyppisen  asteikon.  Sen  avulla  selvitettiin  opettajien  asenteita 

oppilaiden  itsenäisestä  ajattelusta  ja  ongelmanratkaisusta  verrattuna  ohjeistukseen, 

jonka  tavoitteena  on  opetussuunnitelman  sisällöllisten  tavoitteiden  kattaminen. 
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Lisäksi tutkittiin myös opettajien asenteita oppilaiden vääriä vastauksia, oppilaiden 

kykyjä  sekä  kognitiivisen  konfliktin  opetuskäyttöä  kohtaan.  Tutkimus  oli 

kvantitatiivinen  ja  keskittyi  lähinnä  kansalliseen  vertailuun  eri  opettajaryhmien 

välillä.  Kehitetty  asteikko antaa  kuitenkin  hyvän  ohjenuoran opettajien  käsitysten 

selvittämiseen.  Lisäksi  Zohar  ja  Schwartzer  (2005)  loivat  myös 

luokkahuonehavaintojen  tekemiseen  tarkoitetun  instrumentin,  jonka  avulla  oli 

tarkoitus  tutkia  ajattelun  kehittämisohjelman  (Thinking  in  Science  Classroom) 

koulutukseen  osallistuneiden opettajien pedagogista tietämystä oppilaiden ajattelun 

kehittämisestä.  Instrumentin  avulla  selvitettiin  opettajien  metakognitiivisten 

aktiviteettien  käyttöä  opetuksessaan,  heidän  suhtautumistaan  oppilaiden  vääriin 

vastauksiin ja “ajattelevan” kielen sekä ajan käyttöä oppitunneilla. Tutkimus sisälsi 

mittauksen  ennen  koulutusta  ja  sen  jälkeen.  Alkumittauksessa  opettajat  käyttivät 

hyvin  vähän  metakognitiivisia  aktiviteetteja,  ja  suurin  osa  opettajista  hylkäsi 

oppilaan väärän vastauksen suoraan tai jätti sen huomiotta. Myös “ajattelevan” kielen 

käyttö ja riittävän ajan antaminen oli toisessa mittauksessa merkitsevästi yleisempää 

kuin  alkumittauksessa.  Nämä  tulokset  tukevat  Zoharin  (2004b)  aiempia 

tutkimustuloksia  siitä,  että  opettajilta  puutuu  pedagogista  tietämystä 

konstruktiomallin mukaiseen ajattelun opettamiseen.

Barak  ja  Shakhman  (2008)  ovat  myös  selvittäneet  opettajien  käsityksiä 

irrallaan ajattelun kehittämisohjelmista  lukion fysiikan opetuksen kontekstissa.  He 

tutkivat,  mitä  opettajat  tietävät  oppilaiden  ajattelun  kehittämisestä,  ja  kuinka  he 

näkevät itsensä pyrkimässä kohti tätä tavoitetta. Tutkimukseen osallistuneet opettajat 

olivat kaikki kokeneita ja pitkään työskennelleitä. Tutkimus toteutettiin haastattelun 

muodossa.  Haastattelussa  opettajille  esitettiin  lista  fysiikan  opetuksen 

opetusstrategioista, jotka kehittävät oppilaiden ajattelua (esim. tutkimuskysymysten 

muodostaminen, muuttujien kontrollointi, päätelmien teko tuloksista jne.). Opettajia 

pyydettiin kommentoimaan jokaista strategiaa, ja kertomaan, missä määrin he ovat 

käyttäneet  niitä  opetuksessaan.  Haastattelu  ei  kuitenkaan  jumiutunut  tähän 

vaiheeseen, vaan keskustelu kehittyi opettajan kiinnostusten ja painotusten mukaan. 

Aineisto  analysoitiin  induktiivisen  analyysin  avulla,  ja  esiin  nousi  neljä  teemaa: 

opettajien  metastrateginen  tietämys,  korkeamman  tason  ajattelua  edistävien 

opetusstrategioiden hyödyntäminen, omakuva ajattelun kehittäjänä, sekä uskomukset 
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oppilaista.  Myös  tämän  tutkimuksen  mukaan  opettajien  metastrateginen  tietämys 

ajattelun kehittämisestä on vähäistä. Osa opettajista hämmentyi pelkästään aiheesta 

keskustelusta,  osalla oli jonkinlainen intuitiivinen ymmärrys,  mutta kenelläkään ei 

ollut  syvempää  ymmärrystä  aiheesta  eikä  kukaan  tuntenut  esimerkiksi  käsitteitä 

reflektio, metakognitio tai transfer. Tutkimuksessa saatiin selville, että jokut opettajat 

käyttivät  strategioita,  jotka  voivat  estää  oppilaiden  kehittymistä  itsenäisiksi 

ajattelijoiksi,  osa  opettajista  yritti  kehittää  oppilaiden  ajattelua  edistääkseen 

sisältöaineksen oppimista, ja vain pieni vähemmistö opettajista näki ajattelun taitojen 

kehittämisen itsessään tärkeänä fysiikan opetuksen tavoitteena. 

On  siis  selvitetty,  että  opettajien  käsitykset  ajattelun  kehittämisestä  vaikuttavat 

heidän opetukseensa. Opetuksella puolestaan on luonnollisesti vaikutusta siihen, mitä 

ja miten oppilaat oppivat. Tämän vuoksi on olennaista selvittää opettajien käsityksiä 

sekä niiden siirtymistä käytäntöön. Monissa tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, 

että opettajien metakognitiivinen tietämys ajattelun taidoista ja niiden kehittämisestä 

on  heiveröistä.  Tutkimusta  opettajien,  ja  erityisesti  luokanopettajien,  ajattelun 

kehittämistä  koskevasta  pedagogisesta  tietämyksestä  on  erittäin  vähän.  Toteutetut 

tutkimukset  viittaavat  kuitenkin  siihen  suuntaan,  että  opettajien  pedagoginenkin 

tietämys on heiveröistä.
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3 TUTKIMUSONGELMAT

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajien käsityksiä oppilaiden ajattelun 

taitojen kehittämisestä  sekä noiden käsitysten siirtymistä  käytännön opetustyöhön. 

Kontekstina  on  alakoulun  luonnontieteiden  opetus. Kaikki  edellisessä  luvussa 

kuvatut opettajien näkökulmaa selvittäneet  tutkimukset  on toteutettu  yläkoulun tai 

lukion  kontekstissa,  joten  tietoa  luokanopettajien  käsityksistä  ja  käytänteistä 

kaivataan.  Tavoitteena  on  selvittää  nimenomaan  pedagogisia  käsityksiä  ja 

käytänteitä. Aikomus ei ole tutkia opettajien omaa kykyä soveltaa ajattelun taitoja 

(kognitiivinen  tietämys),  eikä  heitä  ole  tarkoitus  pyytää  määrittelemään  ajattelun 

taitoja  tai  kuvaamaan  miten,  miksi  ja  milloin  ajattelun  taitoja  tarvitaan 

(metakognitiivinen  tietämys).  Tavoitteena  ei  siis  ole  arvioida  tutkittavien 

perehtyneisyyttä ajattelun taitoihin tai niiden kehittämiseen.  Tähän päädyttiin siksi, 

että  useat  tutkimukset  ovat  viitanneet  siihen,  että  ajattelun  taidot  ja  niiden 

kehittäminen  käsitteenä  ja  teoreettisena  viitekehyksenä  ovat  opettajille  vieraita 

aihealueita,  ja  että  metakognitiivinen  tietämys  aiheesta  on heiveröistä.  Sen sijaan 

jokaisella  opettajalla  lienee  jonkinlaisia  pedagogisia  käsityksiä,  ja  jokaisella  on 

taatusti  omat  opetuskäytänteensä.  Näitä selvittämällä  saadaan syvällisempää tietoa 

opettajien  ajattelun  ja  toiminnan  tämänhetkisestä  suhteesta  oppilaiden  ajattelun 

taitojen kehittämiseen.  Tutkijan vastuulla  on muodostaa sellaisia  kysymyksiä,  että 

hankittu opettajien pedagogisia käsityksiä ja käytänteitä koskeva tieto on oppilaiden 

ajattelun kehittämisen kannalta olennaista.

Tutkimuksen  tavoitteena  on  myös  tarkastella  opetussuunnitelman  perusteita. 

Yhteiskunta valvoo institutionaalista opetusta opetussuunnitelman perusteissa, jotka 

määrittelevät opetuksen tarkoituksen.  Opetus rakentuu yhteiskunnan perinteiden ja 

käytäntöjen  perustalle  ja  opetettavaksi  valitaan  se  osa  kulttuuriperinnöstä,  joka 

harkitaan  kyllin  arvokkaaksi.  (Kansanen  2004,  25─29.)  Opetussuunnitelman 

perusteet on siis yhteiskunnan ohje siitä, miten opetus tulee järjestää, ja millaista sen 

tulee  olla.  Se  on  tärkeä  opetuksen  suunnittelun  ohjenuora  kouluille  ja  opettajille. 
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Onkin  olennaista  tietää,  mitä  opetussuunnitelman  perusteissa  sanotaan  ajattelun 

taitojen  kehittämisestä,  ja  millaisen  opiskeluympäristön  luomiseen  se  ohjaa,  jos 

halutaan selvittää opettajien käsityksiä ja käytänteitä.

Tutkimusongelmat ovat siis:

1. Millaisia pedagogisia käsityksiä luokanopettajilla on oppilaiden ajattelun 

kehittämisestä luonnontieteiden tunneilla?

2. Kuinka nuo käsitykset välittyvät opettajien opetukseen?

3. Millaiset tekijät vaikuttavat käsitysten muuttumiseen käytänteiksi?

4. Miten ajattelun taidot tavoitteena ilmenevät perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa, ja millaisia oppimisen ja opettamisen 

lähtökohtia ja käytänteitä niissä rohkaistaan?
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4 TUTKIMUSMENETTELY

4.1 Tutkittavien valinta

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat alakoulun opettajia, jotka opettavat 

luonnontieteitä  (ympäristö-  ja  luonnontieto,  kemia  ja  fysiikka  sekä  biologia  ja 

maantieto).  Opettajat  valittiin  tutkimukseen  harkinnanvaraisesti.  Heiltä  ei  vaadittu 

aiempaa  tietämystä  ajattelun  kehittämisestä  eikä  muitakaan  kriteerejä  valinnalle 

asetettu.  Ainoa  vaatimus  oli  halukkuus  osallistua  tutkimukseen.  Tutkimukseen 

osallistui  yhteensä  neljä  opettajaa  kolmelta  eri  koululta.  Mukana  oli  yksi 

kaupunkikoulu  sekä  kaksi  pienempää  kirkonkylän  koulua.  Opettajat  opettivat 

neljättä, viidettä ja kuudetta luokkaa.

4.2 Opettajien käsitysten selvitys

Opettajien  käsityksiä  tutkittiin  fenomenografisesti. Fenomenografia  on  laadullista 

tutkimusta, jossa on pyrkimyksenä ymmärtää tutkittavan käsityksiä, eli sitä, kuinka 

ympäröivä  maailma  ilmenee  ja  rakentuu  tutkittavan  tietoisuudessa.   Siinä  on 

tavoitteena  ensiksi  perehtyä  kiinnostuksen  kohteena  olevaan  käsitteeseen 

teoreettisesti,  sen jälkeen selvittää  ihmisten  käsityksiä  asiasta  ja lopulta  luokitella 

käsityksiä  niiden  merkitysten  perusteella.  Taustateoria  on  fenomenografiassa 

välttämätön  elementti,  mutta  sitä  ei  kuitenkaan  käytetä  käsitysten  luokitteluun 

ennakolta, eikä tavoitteena ole teoriasta johdettujen valmiiden oletusten testaus. Näin 

annetaan  tilaa  myös  aineistolle  ja  siitä  mahdollisesti  nousevalle  uudelle  tiedolle. 

Fenomenografiassa  ei  pyritä  kuvaamaan  tutkittavien  ajattelua  teorian  pohjalta 

määritettyjen muuttujien ja niiden suhteiden perusteella, vaan pyritään ymmärtämään 

tutkittavan  itse  ilmaisemien  ajatusten  sanoma  tai  merkitys.  Tarkoitus  ei  siis  ole 
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asettaa  tutkittavia  ennalta  määritettyihin  lokeroihin.  Fenomenorafista  tutkimusta 

tehtäessä  on myönnettävä,  että  tutkijan  omat  lähtökohdat  vaikuttavat  tutkimiseen. 

Siksi on tärkeää, että tutkija tiedostaa omat käsityksensä ja odotuksensa. Tavallisesti 

fenomenografiassa  käytetään  aineistonkeruumenetelmänä  syvähaastattelua,  jotta 

päästäisiin  mahdollisimman  syvälle  tutkittavan  ajatusmaailmaan.  (Ahonen  1994, 

113–160.) 

Kyselylomakkeen  laatiminen  ja  tutkimuksen  kulku. Tässä  tutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena oleva käsite on käsitys oppilaiden ajattelun kehittämisestä. 

Käsitettä  lähdettiin  tarkentamaan  siten,  että  sen  alle  luotiin  suppeampia  teemoja. 

Nämä teemat muodostettiin luvussa 1.4 kuvattuun taitavan ajattelun pedagogiikkaan 

perustaen. Teemoja ovat sisältöjen painotus, ajattelun haastaminen sekä tietojen ja  

taitojen konstruointi, rohkaisu metakognitiivisen tason ajatteluun, siirtovaikutuksen  

edistäminen,  keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä,  ajankäyttö  sekä  oppilaiden  

virheellisiin tietoihin tai ajattelutapoihin suhtautuminen. Arviointi jätettiin teemoista 

pois, sillä näin suppeassa tutkimuksessa siitä ei olisi saatu kokonaisvaltaista tietoa. 

Aineistonkeruumenetelmäksi  valittiin  fenomenografisista  käytänteistä  poiketen 

haastattelun  sijaan  kyselylomake.  Tähän  ratkaisuun  päädyttiin  sen  vuoksi,  että 

kyselylomakkeen  käyttö  nähtiin  haastattelua  energiatehokkaampana  vaihtoehtona. 

Tutkimukseen liittyy monta elementtiä ja haastattelu tutkimusmenetelmänä koettiin 

suunnitteluvaiheessa liian työlääksi.

Kyselylomakkeen  laatiminen  ei  kuitenkaan  ollut  helppo  tehtävä.  Apuna 

lomakkeen  laatimisessa  käytettiin  Zoharin  ja  Schwartzerin  (2005)  luomaa  likert 

-tyyppistä tutkimusinstrumenttia, joka selvittää opettajien pedagogista tietoa koskien 

oppilaiden ajattelun kehittämistä. Saatavilla oli kuitenkin vain esimerkkejä, ei koko 

instrumenttia.  Kyselyn laatiminen aloitettiin siten, että muodostettujen teemojen alle 

alettiin muodostaa väitteitä. Kyselyssä opettajia pyydettiin pohtimaan missä määrin 

he  ovat  kunkin  väitteen  kanssa  samaa  mieltä.  Lisäksi  kyselyn  lopussa  oli  avoin 

kirjoitustehtävä,  jossa  opettajia  pyydettiin  tarkastelemaan  uudelleen  antamiaan 

vastauksia, ja kuvaamaan niiden pohjalta luonnontieteiden opettamisen pedagogista 

kokonaisnäkemystään, sekä sen toteuttamisen esteitä ja edellytyksiä. Kyselylomake 

saatekirjeineen löytyy liitteestä 2. 
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Hirsjärvi,  Remes  ja  Sajavaara  (2007,  190)  luettelevat  kyselylomakkeen 

heikkouksia. Heidän mukaansa kyselyä käytettäessä ei voida varmistua siitä, ovatko 

vastaajat pyrkineet vastaamaan rehellisesti ja huolellisesti, tai siitä ovatko vastaajat 

olleet  tutkimusaiheeseen  perehtyneitä.  Väärinymmärryksiä  on  myös  vaikea 

kontrolloida.  Lisäksi  kato  eli  vastamaattomuus  nousee  kyselyissä  usein  suureksi. 

Seuraavaksi pyrin kuvaamaan kyselylomakkeen laadintaprosessia sekä sitä, kuinka 

kyselylomakkeen heikkouksia pyrittiin tässä tutkimuksessa minimoimaan. 

Kyselylomake  koostui  aluksi  ainoastaan  avoimista  kysymyksistä.  Avoin 

kysymys tarkoittaa sitä, että esitetään kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten. 

Avoimista kysymyksistä on se hyöty, että ne sallivat vastaajan ilmaista itseään omin 

sanoin  sekä  osoittavat,  mikä  on  keskeistä  tai  olennaista  heidän  ajattelussaan. 

(Hirsjärvi  ym.  2007,  193,  196.)  Näin  avoimien  kysymysten  avulla  pyrittiin 

pienentämään  väärinkäsitysten  riskiä.  Opettajia  pyydettiin  kertomaan,  ovatko  he 

teemojen  alle  muodostettujen  väitteiden  kanssa  samaa  mieltä  sekä  perustelemaan 

vastauksensa. Kyselylomake lähetettiin pilotoitavaksi yhteensä kuudelle opettajalle, 

joista  yksi  vastasi.  Lisäksi  aiheeseen  perehtynyt  kasvatusalan  asiantuntija  kävi 

lomakkeen  läpi  ja  antoi  muutosehdotuksia.  Huomattiin,  että  kokonaan  avoimista 

kysymyksistä  muodostuva  kysely  olisi  vaikeuttanut  huomattavasti  tutkittavien 

löytämistä ja lisännyt analysoitavan tekstimassan määrää. Tämän vuoksi opettajien 

suhtautumista  väitteisiin  mitattiin  likert  -asteikolla.  Avoimilla  kysymyksillä  olisi 

varmasti saatu syvällisempää tietoa opettajien ajattelusta, mutta tätä puutetta pyrittiin 

paikkaamaan  yhdellä  avoimella  kirjoitustehtävällä  kyselyn  lopussa.  Tutkimuksen 

edetessä  huomattiin  kuitenkin,  että  jotkut  opettajat  kokivat  vaikeaksi  avoimeen 

kirjoitustehtävään  vastaamisen,  ja  heidän  oli  hankalaa  pukea  sanoiksi 

kokonaisnäkemystään.  Tämän  vuoksi  kaikkien  opettajien  kyselyvastauksia 

täydennettiin  ja  tarkennettiin  lyhyen  suullisen  haastattelun  (videoitiin)  tai 

sähköpostihaastattelun  muodossa.  Täydentävät  kysymykset  olivat  avoimia  ja 

pohjautuivat  tutkittavien  jo  täyttämiin  lomakkeisiin.  Täydentävät  haastattelut 

paransivat osaltaan aineiston luotettavuutta, sillä niiden avulla pystyttiin tarkistamaan 

kyselylomakkeista tehtyjä havaintoja.

Kysely  toteutettiin  kontrolloituna  kyselynä.  Kontrolloidulla  kyselyllä 

tarkoitetaan kyselyä,  jossa tutkija ja tutkittava ovat henkilökohtaisessa kontaktissa 
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joko  ennen  tai  jälkeen  kyselylomakkeen  täyttämisen.  Tällöin  tutkijalla  on 

mahdollisuus  kertoa  tutkimuksesta,  selostaa  kyselyä  ja  vastata  kysymyksiin. 

(Hirsjärvi  ym.  2007,  191–192.)  Kontrollointi  voi  pienentää  katoa  ja  myös 

väärinymmärryksiä, sillä tutkija voi kasvotusten perustella tutkimuksen merkitystä ja 

rohkaista tutkittavia vastamaan. Myös tutkittavilla on mahdollisuus kysyä tutkijalta 

esimerkiksi  heille  epäselvistä  kysymyksistä.  Lisäksi  tutkijalla  on  mahdollisuus 

täydentäviin kysymyksiin ja tarkennuksiin. Tässä tutkimuksessa tutkija ja tutkittava 

olivat  henkilökohtaisessa  kontaktissa  sekä  ennen  että  jälkeen  kyselylomakkeen 

täyttämisen.

Hirsjärvi  ym.  lukevat  kyselylomakkeen  heikkoudeksi  sen,  että  tutkittavien 

perehtyneisyyttä aiheeseen ei voida varmistaa. Tässä tutkimuksessa perehtyneisyys ei 

ollut  millään  tavalla  olennainen  seikka.  Oletettiin  ainoastaan,  että  opettajilla  on 

jonkinlaisia pedagogisia käsityksiä opettamisesta ja oppimisesta. Tutkijan vastuulla 

oli  muodostaa  sellaisia  kysymyksiä,  jotka  liittyvät  olennaisesti  juuri  oppilaiden 

ajattelun kehittämiseen ja taitavan ajattelun pedagogiikkaan.

Kyselyjen  ja  täydentävien  haastattelujen  analysointi. Fenomenografinen  analyysi 

pyrkii  selvittämään  tutkittavien  ilmaisujen  merkityksiä  ja  luokittelemaan  niitä. 

Tavoitteena  on  muodostaa  kategorioita  eli  luokkia,  siitä  millä  tavalla  tutkittavat 

käsittävät  tutkittavan  asian.  (Ahonen  1994,  143–147.)  Aikomus  ei  ole  tuottaa 

määrällistä  tietoa  siitä,  kuinka  moni  opettaja  kuuluu  kuhunkin  kategoriaan,  eikä 

pyrkimyksenä ei ole tuottaa yleistettävää tietoa eri käsitysten määrällisistä suhteista 

suomalaisilla luokanopettajilla, vaan tarkoitus on kuvata erilaisia käsityksiä ja niiden 

sisältämiä merkityksiä, ja sitä kautta pyrkiä ymmärtämään opettajien ajattelua. 

Kerätty  aineisto  oli  tekstiaineisto.  Myös  kyselylomakkeen 

monivalintakysymyksistä  saatu tieto  muutettiin  tekstiksi.  Analyysissä lähdettiinkin 

liikkeelle videoaineistojen litteroinnilla ja kirjallisen aineiston auki kirjoittamisella. 

Sen  jälkeen  selvitettiin,  mitä  opettajat  ovat  muodostetuista  teemoista  sanoneet  ja 

luotiin  sen  perusteella  kategorioita  eli  luokkia.  Nämä  luokat  edustavat  opettajien 

erilaisia  pedagogisia  käsityksiä  oppilaiden  ajattelun  kehittämisestä.  Lisäksi 

kokonaiskuvan saamiseksi  jokaisen  opettajan  käsitykset  eri  teemoista  yhdistettiin, 
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jolloin  saatiin  selkeämpi  kuva  kunkin  opettajan  pedagogisista  käsityksistä 

kokonaisuutena.

4.3 Opettajien käytänteiden havainnointi

Havainnoinnin eli observoinnin avulla voidaan saada tietoa siitä, toimivatko ihmiset 

niin kuin sanovat toimivansa.  Voidaan siis saavuttaa välitöntä,  suoraa tietoa siitä, 

kuinka ihmiset toimivat. (Hirsijärvi ym. 2007, 207.) Tutkimuksessa haluttiin selvittää 

opettajien  käsitysten  lisäksi,  miten  ne  näyttäisivät  ilmenevän  käytännön 

opetustyössä. Siksi fenomenografisen lähestymistavan tueksi observoitiin tutkittavien 

opettajien  pitämiä  oppitunteja.  Haluttiin  myös  tutkia  millaiset  tekijät  vaikuttavat 

käsitysten  ja  opetuskäytänteiden  suhteeseen.  Tätä  varten  opettajilta  kysyttiin 

kyselylomakkeen avoimessa kysymyksessä oman näkemyksen toteuttamista estäviä 

ja edistäviä tekijöitä.

Havainnointilomakkeen  laadinta. Tässä  tutkimuksessa  käytettiin  kohdistettua 

havainnointia (focused observation). Päätettiin siis tietyt kohteet, joihin havainnointi 

keskittyi,  ja  pyrittiin  mahdollisimman  konkreettisesti  ja  tutkimustietoon  perustaen 

määrittelemään, millaisia seikkoja havainnoidaan. (Hopkins 2001, 85.) Observoinnin 

perustana käytettiin  samoja teemoja kuin kyselylomakkeen laadinnassa:  sisältöjen  

painotus,  oppilaiden  ajattelun  haastaminen  sekä  tietojen  ja  taitojen  konstruointi,  

rohkaisu  metakognitiivisen  tason  ajatteluun,  siirtovaikutuksen  edistäminen,  

keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä,  ajankäyttö  sekä  oppilaiden  virheellisiin  

tietoihin tai  ajattelutapoihin suhtautuminen.  Arviointi  jätettiin  pois,  sillä  sitä  olisi 

ollut  vaikea selvittää näin lyhytaikaisen observoinnin avulla.  Jokaisen teeman alle 

muodostettiin tarkentavia kysymyksiä, joihin havainnoinnissa kiinnitettiin huomiota. 

Havainnointilomake  löytyy  liitteestä  3. Apuna  lomakkeen  muotoilussa  käytettiin 

Zoharin  ja  Schwartzerin  (Zohar  2004a,  Zohar  &  Schwartzer  2005)  kehittämää 

luokkahuonehavaintojen  analysointiin  tarkoitettua  tutkimusinstrumenttia. 

Instrumentti  on  tarkoitettu  opettajien  pedagogisen  tietämyksen  erittelyyn,  koskien 

oppilaiden ajattelun kehittämistä. Apuna olivat myös Olsonin (1990) pohdiskelevan 
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oppitunnin kriteerit sekä Zoharin (2004b) kuvaamat ajattelun taitojen kehittämisen 

transmissio- ja konstruktiomallit. 

Havainnoinnin  kulku. Kyselyyn  vastaaminen  sitoi  observointeihin,  sillä 

tutkimuksessa oli tärkeää yhdistää näistä kahdesta menetelmästä saadut tiedot kunkin 

opettajan  kohdalla.  Kyselyyn  vastanneet  opettajat  kutsuivat  tutkijan  seuraamaan 

kolmea  valitsemaansa  luonnontieteen  oppituntia.  Joukossa  oli  ympäristö-  ja 

luonnontiedon,  fysiikan  ja  maantiedon  oppitunteja,  ja  aiheet  vaihtelivat 

aurinkokunnasta,  vesilintujen  ja  Australian  kautta  sähköturvallisuuteen. 

Havainnointia  menetelmänä  on  kritisoitu  siitä,  että  havainnoija  saattaa  häiritä 

luonnollista tilannetta ja jopa muuttaa sen kulkua. Haittaa on pyritty vähentämään 

muun muassa siten,  että  havainnoija vierailee  luokassa useampia kertoja,  ja alkaa 

kerätä  havaintoja  vasta  sen jälkeen (Hirsjärvi  ym 2007, 207–208).  Tämän vuoksi 

havainnoitavia  tunteja  oli  kunkin  opettajan  kohdalla  kolme,  mutta  vain  kaksi 

jälkimmäistä  analysoitiin.  Havainnoinnin  tukena  käytettiin  videointia,  sillä 

seurattavia  tunteja  oli  kunkin  opettajan  kohdalla  vähän,  ja  jokaisesta  tunnista 

haluttiin saada paljon tietoa irti. Videoituja tunteja voitiin katsoa useampaan kertaan 

ja kiinnittää eri kerroilla huomiota eri asioihin. Videoinnin avulla mahdollistui myös 

omien havaintojen tarkistaminen. Videointi tuo mukanaan kuitenkin myös ongelmia, 

sillä  se  voi  häiritä  tilanteen  luonnollisuutta  (Hopkins  2001,  116).  Päädyttiinkin 

siihen, että kaikki kolme tuntia kuvattiin, mutta vain kaksi jälkimmäistä analysoitiin. 

Näin  opettajille  ja  oppilaille  annettiin  edes  vähän  aikaa  tottua  videokameran 

läsnäoloon.  Videointiin  pyydettiin  lupa  oppilaiden  vanhemmilta. 

Videointilupalomake  löytyy  liitteestä  1. Tutkija  ei  osallistunut  havainnoitujen 

luokkien toimintaan millään tavalla.

Havaintojen  analysointi. Analyysimenetelmäksi  valittiin  teorialähtöinen 

sisällönanalyysi.  Siinä teoria  tukee ja ohjaa analyysin  etenemistä.  Se toimii  ikään 

kuin silmälaseina, joiden läpi opetussuunnitelman perusteita tarkastellaan. Havainnot 

lähtevät kuitenkin aineistosta vaikka teoria niitä ohjaakin. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 

98.) Menetelmä  antaa  mahdollisuuden  tukeutua  teoriaan,  ja  vahvistaa  siten 
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tulkintojen  luotettavuutta,  toisaalta  se  antaa  mahdollisuuden  myös  seurata  uusia 

ajatusuria, jos niitä aineistossa nousee. 

Analyysin  aluksi  videoaineistot  litteroitiin,  minkä  jälkeen  lähdettiin 

kartuttamaan  ja  tarkistamaan  havainnointilomakkeeseen  tehtyjä  alkuperäisiä 

havaintoja  litteroidun  tekstin  avulla.  Sitten  kirjoitettiin  auki  jokaisen  opettajan 

käytänteitä  ja  niiden  suhdetta  hänen  käsityksiinsä.  Lopuksi  vielä  koottiin 

kokonaiskuvaa opettajien käytänteistä ja niiden suhteesta käsityksiin.

4.4 Opetussuunnitelman perusteiden analysointi

Myös opetussuunnitelman perusteita analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin 

avulla,  jossa  teoria  tukee  ja  ohjaa  analyysin  etenemistä,  mutta  tilaa  jää  myös 

aineistosta  nouseville  havainnoille  (Sarajärvi  &  Tuomi  2002,  98). 

Opetussuunnitelman  perusteista  analysoitiin  opetuksen  järjestämisen  lähtökohtia, 

opetuksen toteuttamista  sekä arviointia  koskevat  osat,  sillä  ne ovat  läsnä kaikissa 

oppiaineissa ja merkityksellisiä ajattelun kehittämisen kannalta. Lisäksi analysoitiin 

myös  niitä  opetussuunnitelman  perusteiden  osia,  jotka  koskevat  ympäristö-  ja 

luonnontietoa,  biologiaa  ja  maantietoa  sekä  fysiikkaa  ja  kemiaa,  sillä  tutkimus 

toteutettiin luonnontieteiden opetuksen kontekstissa. Ympäristö- ja luonnontiedosta 

analysoitiin  vuosiluokkia  1–4   koskevat  osat,  maantiedosta  ja  biologiasta 

vuosiluokkia  5–6  koskevat  osat  sekä  fysiikasta  ja  kemiasta  vuosiluokkia  5–6 

koskevat osat.  Analyysissä  opetuksen lähtökohtia, toteutusta ja arviointia koskevia 

osia peilattiin vasten taitavan ajattelun pedagogiikkaa (ks. luku 1.4), jotta saataisiin 

selville  millaisia  oppimisen  ja  opettamisen  lähtökohtia  ja  käytänteitä 

opetussuunnitelman  perusteissa  rohkaistaan, ja  kuinka  nämä  opetussuunnitelman 

perusteiden  näkemykset  suhteutuvat  oppilaiden  ajattelun  kehittämiseen.  Lisäksi 

luonnontieteitä koskevien osien  analyysissa käytettiin  kuviossa 2 esitettyä  taitavan 

ajattelun määritelmää. Määritelmän avulla selvitettiin, missä määrin ajattelun taidot 

näkyvät käsitteellisenä kokonaisuutena opetussuunnitelman perusteissa. 
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5 LUOKANOPETTAJIEN PEDAGOGISIA KÄSITYKSIÄ 
OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMISESTÄ 
LUONNONTIETEIDEN TUNNEILLA JA NIIDEN SIIRTYMINEN 
OPETUKSEEN 

5.1 Opettajien käsityksiä 

Kuvaan  aluksi  teemoittain  erilaisia  käsityksiä  oppilaiden  ajattelun  taitojen 

kehittämisestä. Kunkin teeman sisällä muodostettiin kategorioita opettajien erilaisista 

käsityksistä. Joitakin kategorioita kuvataan tarkemmin esimerkkien avulla.  Erilliset 

kommentit on erotettu katkoviivoin. Koonti opettajien erilaisista käsityksistä löytyy 

taulukosta 1 (s.66). Taulukon vaakariviltä löytyy  teeman nimi sekä teeman sisälle 

muodostetut kategoriat.

5.1.1 Luonnontieteiden opetuksen sisällöllisten tavoitteiden painotus

Tutkittavien käsitykset sisällöllisten tavoitteiden painotuksen suhteen jaettiin kahteen 

kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa sisältöjen oppimista pidettiin tärkeimpänä 

luonnontieteiden  opetuksen  tavoitteena,  ja  myös  arvioinnin  tärkeänä  tehtävänä 

nähtiin sisältöjen oppimisen kontrollointi.

Haastattelija: Mmm…tuota noin… mikäli mää oikeen ymmärsin tästä sun kyselystä tai näistä 
sun vastauksista, että sulle on tärkeetä se nimenomaan ne sisällöt se asiasisältö tai se 
tietosisältö.

Opettaja 1: No eikös se oo se tehtävä, että täälä niinku opetettaan asioita.
Haastattelija: …että se on sun mielestä nimenomaan se ydin.
Opettaja 1: No ne on aika perusasioita ne mitä ala-asteella opetettaan.
Haastattelija: Joo..o
Opettaja 1: Niitä samoja asioita sää voit sitte käyttää niinku koko tämän yläasteen ja vielä 

lukiossakin. Jos et sää täälä niitä niinku hiffaa, niin pikkusen on vaikeeta sitte.
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Toisessa kategoriassa sisällölliset tavoitteet eivät olleet ensisijaisia. Sisältöjen sijaan 

painotettiin  esimerkiksi  pohtimista,  tutkimista,  kyseenalaistamista  tai  oppilaiden 

mielenkiinnon herättämistä. 

Opettaja 3: Mun mielestä tärkeempää ku se, että ne nyt osaa tarkasti ne asiasisällöt, niin ois 
tässä vaiheessa, että niillä heräis mielenkiinto niitä asioita kohtaan. Toki on asioita, 
jotka pitää osata, mutta ei mun mielestä. Se menee siihen niinku me ollaan kokeissa, 
sillon ku me ollaan viime vuonna ensimmäsen kerran pidetty fysiikkaa, että ne 
opettelee ulkoa niitä vastauksia. Ne ei ymmärrä niistä yhtään mitään.  Sit me ollaan 
tehty paljo sellasia kokeita ja mietitty niitä asioita, että ne ymmärtäis niitä. Niin, että 
niille jää jotaki mieleen fysiikan ja kemian osa-alueista. Sit ku ne menee yläasteelle, 
niin ne saa keskittyä enemmänki niihin asiasisältöihin, mutta että niillä olis 
semmonen mielenkiinto niihin asioihin.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 2: Tärkeintä on oppia:
- tutkimaan ilmiöitä ja ymmärtää luonnon syy- ja seuraussuhteita
- käyttämään eri välineitä tiedonhankinnassa
- arvioimaan kriittisesti esim. netin tietolähteitä
- ymmärtää, että maapallolla on monta globaalia ongelmaa, joihin olisi löydyttävä ratkaisuja 

suht. pian
- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opettaja 4: Pyrin siihen, että oppilaat ymmärtävät erilaisia ilmiöitä ja pystyvät soveltamaan 
tietoa/oppimaansa muissa yhteyksissä.-- Opettaja tukee oppilaita omaan pohdintaan 
ja tiedon etsimiseen, eikä anna valmiiksi purtuja vastauksia. 

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 4: Pyritään siis havainnollistamiseen ja tutkivaan oppimiseen, jossa oppilas itse 

yhdessä muiden oppilaiden kanssa tutkii ilmiöitä omien aistiensa varassa; näkee, 
tuntee, haistaa, maistaa, kuulee

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

On  huomattava,  että  kummassakaan  kategoriassa  ei  väheksytty  sisällöllisiä 

tavoitteita, vaikka sisältöjen painotus olikin niissä erilainen. Kaikki opettajat näkivät 

tärkeänä  ymmärryksen  rakentamisen.  Ensimmäisessäkin  kategoriassa,  jossa 

sisältöjen  oppimista  pidetään  keskeisimpänä  tavoitteena,  pidetään  tärkeänä,  että 

oppilas  ”hiffaa”  opittavan  asian,  jotta  voisi  käyttää  sitä  hyödyksi  myös 

tulevaisuudessa.

5.1.2 Oppilaiden ajattelun haastaminen sekä tietojen ja taitojen konstruointi

Opettajien  käsitykset  oppilaiden  ajattelun  haastamisesta  ja  tietojen  ja  taitojen 

konstruoinnista  jaettiin  kolmeen  kategoriaan.  Tämän  teeman  ensimmäisessä 

kategoriassa  suhtautuminen  oli  epäselvä.  Kyselylomakkeen  monivalinnoissa  rasti 

löytyi useasti ”en osaa sanoa” -kohdasta, eivätkä käsitykset selkiytyneet avoimessa 
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tehtävässä  tai  täydentävässä  haastattelussakaan.  Toisessa  kategoriassa  oli 

havaittavissa hieman suuntautumista oppilaan ajattelun aktivoimiseen. Muun muassa 

ilmiöiden  tutkimista  ja  kriittisen  arvioinnin  taitoja  pidettiin  tärkeinä.  Näitä  taitoja 

pyrittiin  kehittämään  keskustelemalla  ja  provosoivien  kysymysten  avulla. 

Epäselväksi  jäi  se,  kuinka  konstruktiivinen  lähestymistapa  on.  Kolmannessa 

kategoriassa pyrittiin haastamaan oppilaiden ajattelua, ja lähestymistapa oli selkeästi 

konstruktiivinen.

Opettaja 4: Ope ei heti osoita itse, mitä ja miten? Ajatellaan asioita yhdessä ääneen ja 
täydennetään yhdessä opeteltavan asian tietoja. Pyritään siihen, että uskalletaan 
kokeilla ja tehdä virheitäkin, koska niistähän me opimme.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 4: Opetuksessa huomioidaan oppilaiden omat kokemukset, aikaisempi tieto. Opettaja 

rohkaisee oppilasta ”löytämään” ratkaisut yhdessä muiden oppilaiden kanssa. 
Opettaja tukee oppilasta omaan pohdintaan, tiedon etsimiseen, eikä anna oppilaille 
valmiiksi purtuja vastauksia.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 3: FK-tunneilla pyrimme omien havaintojen pohjalta tutustumaan aiheisiin ja 

raportoimaan havainnoista.
- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opettaja 3: Me yritetään just niinku me ollaan tehty paljo syksyllä ja tossa alkukeväästä 
erilaisia kokeita, niin niitten kautta me on yritetty sitä miettiä, että ennen ku me on 
luettu kirjasta mitään, niin me tehdään joku koe ja mietitään, että miksi tapahtuu 
niinku tapahtuu, ja mistä se johtuu, ja miten se vois liittyä muuhun elämään ja sitä 
kautta.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.3 Rohkaisu metakognitiivisen tason ajatteluun

Opettajien  käsitykset  oppilaiden  metakognitiivisen  tason  ajatteluun  rohkaisusta 

jaettiin kahteen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa oltiin jokseenkin tai täysin 

samaa  mieltä  siitä,  että  jo  alakoulun  luonnontieteiden  tunneilla  on  olennaista 

rohkaista oppilaita tiedostamaan ja kontrolloimaan omia ajattelutapojaan, ja että on 

tärkeää, että oppilaat puhuvat ja kirjoittavat siitä, kuinka he ovat päätyneet johonkin 

tulokseen. 

Opettaja 4: Ajatellaan asioita yhdessä ääneen ja täydennetään yhdessä opeteltavan asian tietoja. 
Pyritään siihen, että uskalletaan kokeilla ja tehdä virheitäkin, koska niistähän me 
opimme.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 61

Opettaja 4: Pyrin kyselemään paljon "Miten päättelit noin?" tai "Pohdipa, mitä tapahtuisi, 
jos...? ja Miksi niin tapahtuisi?

Toisessa  kategoriassa  puolestaan  metakognitiivisen  tason  ajatteluun  rohkaisua 

alakoulun  luonnontieteen  tunneilla  ei  pidetty  tärkeänä.  Lisäksi  käsitys  siitä,  mitä 

metakognitiivisen tason ajattelulla tarkoitetaan, vaikutti olevan hieman epäselvä.

Haastattelija: Mmm no tää ois vielä mistä haluaisin kysyä, että alakoulun luonnontieteiden 
tunneilla ei ole olennaista rohkaista oppilaita tiedostamaan ja kontrolloimaan 
ajattelutapojaan…ja oot siitä jokseenkin samaa mieltä, eli eikö ole olennaista, että 
oppilas tiedostaa jonkun, mitä ajattelee.

Opettaja 1: No jos mää jonku asian selitän, että miten joku lintu käyttäytyy esimerkiksi, ja jos 
joku kyssyy, että tarviiko oppilaan tietää, miksi se sitte käyttäytyy niin, ku se 
käyttäytyy. Täälä riittää ku sanotaan vaan, että se nyt sitte vaan tekkee niin.

Haastattelija: Mmm…mmm…no entä jos ajattelee vaikka sitä kartanlukutaitoa, mistä puhuit, 
että jos jollekki tytölle on vaikka vaikea ymmärtää tai hahmottaa se kartta vaikka jos 
te teette jotain karttatehtävää, niin onko sun mielestä siinä vaiheessa olennaista, että 
se oppilas hokasais, miten hän ajattelee tän jutun, ja ehkä että mikä siinä on pielessä.

Opettaja 1: No kyllähän sen tietenki pyrit saamaan, että se asia menis läpi mutta en mää tiiä 
mietinkö mää siinä nyt sitte sen syvällisemmin, että mitä sielä pääkopassa tapahtuu, 
että se ymmärtäis tämän näin.

5.1.4 Siirtovaikutuksen edistäminen 

Kaikki opettajat olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä ”On tärkeää, että 

oppilaat  osaavat  käyttää  luonnontieteiden  tunnilla  oppimaansa  myös  muissa 

yhteyksissä”.   Tähän  tavoitteeseen  opettajat  kertoivat  pyrkivänsä  muun  muassa 

linkittämällä  eri  oppitunneilla  käsiteltäviä  aiheita  yhteen  tai  liittämällä  opetustaan 

oppilaan elämismaailmaan. 

Haastattelija: Sää olit tuossa sun kyselyssä, että sää tuota niin niin, että sää oot sitä mieltä…
jokseenkin samaa mieltä siitä, että susta on tärkeää, että oppilaat osais käyttää 
muissa yhteyksissä niitä tietoja, mitä ne saa tunnilla…niin miten sää pyrit siihen?---

Opettaja 1: No mää tietenkin niin kyselen jollain muulla tunnilla jotenkin mitkä liittyy, että 
muistatko nyt mitä me ollaan tätä asiaa niinkun vaikka biologiassa tai ympässä 
luettu ja kyselen sitte, jos vielä niinku vaikka luetaan vaikka äidinkielessä jostain 
joku niinku vaikka kertomus jostain linnusta niin niin mää nyt tietenki vedän vähä 
sillain muistatteko, miten tämä lintu teki biologian tunnilla, ja kuinka tämä lintu 
toimii tässä kertomuksessa, että kummin se oikeesti toimii.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 4: Pyritään sijoittamaan ilmiöt arkielämän tilanteisiin, joissa lapset ovat tai ovat olleet 

mukana. 
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5.1.5 Keskustelu ja kysymykset työvälineinä

Tutkitut opettajat olivat jokseenkin eri mieltä siitä, että opettajan kysymysten tärkein 

tehtävä  on  tarkistaa  muistavatko  oppilaat  käsiteltyjä  luonnontieteen  sisältöjä. 

Alakouluikäisten  oppilaiden  kanssa  luonnontieteiden  aiheista  keskustelemista  ei 

myöskään pidetty vaikeana. Keskustelu ja kysymykset vaikuttivat olevan opettajien 

mielestä tärkeitä työkaluja opetuksessa.

Haastattelija: Kyselyvastauksistasi on huomattavissa, että luonnontieteiden asiasisältöjen 
oppiminen ei mielestäsi välttämättä ole alakoulun luonnontieteiden opetuksen 
keskeisin tavoite, vaan olennaisempaa on oppia esimerkiksi ilmiöiden  tutkimisen 
taitoja sekä tiedonhankinnan ja kriittisen arvioinnin taitoja. Pyrit myös siihen, että 
oppilaat ymmärtäisivät luonnon syy- ja seuraussuhteita. Minua kiinnostaisikin, millä 
tavalla pyrit näihin tavoitteisiin oppitunneilla.

Opettaja 2: Keskustelemalla yhdessä / ryhmissä / pareittain. Yleensä heitä vähän provosoivan 
kysymyksen pohdittavaksi. --- Harjoittelu tekee mestarin... Paljon keskustelua, 
heitetään kysymyksiä ilmaan, kyseenalaistetaan, tutkitaan, etsitään tietoa.

5.1.6 Ajankäyttö

Kaikki tutkittavat  olivat  yhtä  mieltä  siitä,  että  aikaa on luonnontieteiden tunneilla 

liian vähän. Erityisesti  fysiikkaa ja kemiaa opettavat  opettajat  kritisoivat  sitä,  että 

kyseistä ainetta on vain yksi tunti viikossa.

Opettaja 4: Kun opettaa esim. fykeä kerran viikossa tunnin ajan, opetus jää irralliseksi, 
varsinkin, jos ei opeta mitään muuta opetusryhmälle.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 3: Suurin ongelma on ajan puute. Oppilaat ovat innostuneita ja kiinnostuneita, mutta 

1h/viikko ei anna paljoa pelivaraa. 

Eroja oli kuitenkin siinä, kuinka aika sitten käytetään. Ensimmäisessä kategoriassa 

sisällöt olivat ensisijalla. 

Haastattelija: niin…joo…mmm…mmm…tuota noin…mää katon tätä sun lomaketta…ööö…. 
sää oot vastannu… luonnontieteiden tunneilla täytyy usein karsia oppilaiden omaa 
pohdintaa ja soveltamista, jotta ehdittäisiin opettaa kaikki sisällöt…sää oot sanonu 
en osaa sanoa

Opettaja 1: Varmaan oon vastannu aika pikaisesti tähän näin, mutta näinhän se on. Et sää 
kerkiä kaikkia asioita, jos sää alat kuuntelemaan niitä juttuja täälä näin, että ku 
jokaisella on kertomus, kun on nähny sammakon.

Haastattelija: Aivan.
Opettaja 1: …niin et sää voi niitä kaikkia alkaa kuuntelemaan siinä.
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Toisessa  kategoriassa  karsittiin  vähän sisältöjen  käsittelystä,  mutta  aikaa  pyrittiin 

säästämään myös työtapojen valinnalla.

Opettaja 3: Meijän kirjassa on tosi paljo asiaa niin kaikkea asiaa ei pysty käymään, ku on yks 
viikkotunti, eli et sieltä täytyy karsia niitä…

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 3: -- välillä kokeiden tekeminen esimerkiksi tuntuu hankalta ajan puutteen vuoksi.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opettaja 3: Me yritetään, just niinku me ollaan tehty paljo syksyllä ja tossa alkukeväästä 

erilaisia kokeita, niin niitten kautta me on yritetty sitä miettiä, että ennen ku me on 
luettu kirjasta mitään, niin me tehdään joku koe ja mietitään, että miksi tapahtuu 
niinku tapahtuu,  ja mistä se johtuu,  ja miten se vois liittyä muuhun elämään ja sitä 
kautta… 

Haastattelija: Joo…
Opettaja 3: …ja se on vähä auttanu siinä, mutta tää 45 minuuttia on lyhyt aika siihen

Kolmannessa  kategoriassa  puolestaan  pidettiin  tärkeänä,  että  sisällöllisiin 

tavoitteisiin  pyrkiminen  ei  vie  aikaa  oppilaiden  omalta  pohdinnalta  ja  tietojen 

soveltamiselta.

5.1.7 Oppilaiden virheellisiin tietoihin tai ajattelutapoihin suhtautuminen

Opettajien  käsitykset  oppilaiden  virheellisiin  tietoihin  tai  ajattelutapoihin 

suhtautumisesta  jaettiin  kahteen  kategoriaan.  Ensimmäisessä  kategoriassa  oltiin 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että luonnontieteiden tunnilla esiin tulevat virheelliset 

käsitykset tai ajattelutavat on hyvä korjata heti oikeiksi. Toisessa kategoriassa oltiin 

sitä  mieltä,  että  oppilaiden  virheellisiä  käsityksiä  tai  ajattelutapoja  ei  välttämättä 

kannata heti korjata oikeiksi, ja niistä kannattaa keskustella koko luokan kanssa. 

Opettaja 4: Ope ei heti osoita itse, mitä ja miten? Ajatellaan asioita yhdessä ääneen ja 
täydennetään yhdessä opeteltavan asian tietoja. Pyritään siihen, että uskalletaan 
kokeilla ja tehdä virheitäkin, koska niistähän me opimme.

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Haastattelija: Joo… tota sit sit tuola oli tuola sun vastauksissa, että olet jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että virheet tulee korjata heti,  että jos siinä oppilaan ajattelussa tai 
sisällössä on jotaki virheitä, että oot jokseenki samaa mieltä, että ne pitäs korjata 
heti. Niin haluakko tarkentaa tätä?

Opettaja 3: Noo joskus me tehdään niin, että kun monilla on sielä niitä… niin mää annan 
tehtäväksi selvittää niitä ja me palataan niihin myöhemmin, tai me niinku nyt 
esimerkiksi avaruusjaksossa me pohdittiin ennen, ku me alotettiin niitä mitä kaikkea 
tulee mieleen avaruudesta ja niitä kysymyksiä, mitä on tullu käydään viimesellä 



 64

tunnilla läpi katotaan niitä että onko löytyny vastausta tai onko ne korjaantunu ne 
käsitykset niistä asioista.

Haastattelija: Joo… joo
Opettaja 3: Aina ei oo semmonen tilaisuus, että kaikki pystyy syvällisesti siinä vaiheessa, 

joskus pitää vaan sanoa, että ei se ei oo noin, mutta sitte joskus me mietitään ja 
katotaan, että voidaanko me selvittää se että kuinka se asia on. 

Haastattelija: Aivan.
Opettaja 3: Sen takia se ei ole aina heti, että mää sanon sen vastauksen… ei ne muista sitä 

yhtään sen paremmin
Haastattelija: Niin aivan.
Opettaja 3: …vaikka mää mää sen aina sanosin
Haastattelija: Aivan aivan, että niinku yleensä kuitenki pyrit siihen että…
Opettaja 3: Joo totta kai totta kai jossakin vaiheessa, mutta ei välttämättä ihan saman tien… 

tehään ehkä ensin joku juttu ja mietitään sitä sitte.
Haastattelija: Aivan kyllä.
Opettaja 3: Joo ei semmosia virheellisiä käsityksiä ei niinkun oo tarkotus jättää, mut se että se 
ei myöskään auta mun mielestä se että mää sanon niille, että ei tämä oo niin, että se on näin… 
vaan että yritetään miettiä siihen joku muuki.
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Taulukko 1 Opettajien erilaisia käsityksiä oppilaiden ajattelun kehittämiseen liittyen. 

TEEMA KATEGORIAT
Luonnontieteiden 
opetuksen 
sisällöllisten 
tavoitteiden 
painotus 

1.Sisältöpainotteisuus
Tärkeintä on, että 
oppilaat oppivat 
luonnontieteiden 
asiasisällöt. 

2. Sisältöjen oppiminen ei ole keskeisin 
tavoite.

Oppilaiden 
ajattelun 
haastaminen sekä 
tietojen ja taitojen 
konstruointi 

1.Epäselvä 
suhtautuminen. 

2.Tutkiminen ja 
kyseenalaistaminen 
painottuvat, mutta 
suhtautuminen 
tietojen ja taitojen 
konstruointiin on 
epäselvä.

3.Oppilaiden ajattelun 
haastaminen 
painottuu, ja 
suhtautuminen on 
selkeästi 
konstruktiivinen.

Metakognitiivisen 
tason ajatteluun 
rohkaisu 

1.Metakognitiivisen 
tason ajattelu on 
käsitteenä epäselvä, 
eikä siihen rohkaisua 
välttämättä pidetä 
tärkeänä alakoulun 
luonnontieteen 
tunneilla. 

2.Ollaan jokseenkin tai täysin samaa mieltä 
siitä, että jo alakoulun luonnontieteiden 
tunneilla on olennaista rohkaista oppilaita 
tiedostamaan ja kontrolloimaan omia 
ajattelutapojaan, ja että on tärkeää, että 
oppilaat puhuvat ja kirjoittavat siitä, kuinka 
he ovat päätyneet johonkin tulokseen. 

Siirtovaikutuksen 
edistäminen 

1.Ollaan jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että 
oppilaat osaavat käyttää luonnontieteiden tunneilla oppimaansa 
myös muissa yhteyksissä. 

Keskustelu ja 
kysymykset 
työvälineinä 

1.Keskustelu ja kysymykset nähdään tärkeänä työvälineenä, eikä 
niiden pääasiallisena tehtävänä välttämättä nähdä oppilaiden 
sisältöjen osaamisen kontrollointia. Luonnontieteiden aiheista 
keskustelemista alakouluikäisten oppilaiden kanssa ei pidetty 
erityisen vaikeana. 

Ajankäyttö 1.Aika 
luonnontieteen 
tunneilla ei riitä 
kaikkeen, mutta 
sisällöt on ehdittävä 
käsitellä.

2.Aika 
luonnontieteen 
tunneilla ei riitä 
kaikkeen. Karsitaan 
sisällöistä ja 
säästetään aikaa myös 
työtapojen valinnalla.

3.Aika luonnontieteen 
tunneilla ei riitä 
kaikkeen, mutta 
sisällöllisiin 
tavoitteisiin 
pyrkiminen ei saa 
viedä aikaa oppilaiden 
omalta pohdinnalta ja 
soveltamiselta. 

Oppilaiden 
virheellisiin 
tietoihin ja 
ajattelutapoihin 
suhtautuminen 

1.Virheet tulisi korjata heti oikeiksi. 2.Virheitä ei 
välttämättä tarvitse 
korjata heti, ja niistä 
kannattaa  keskustella 
koko luokan kanssa. 
Virheet ovat tärkeitä 
oppimisen kannalta.
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5.1.8 Pedagoginen kokonaiskäsitys

Jotta  opettajien  pedagogisia  käsityksiä  oppilaiden  ajattelun  kehittämiseen  liittyen 

voitaisiin  tarkastella  kokonaisvaltaisemmin,  jokaisen  opettajan  käsitykset  eri 

teemoista yhdistettiin (ks. taulukko 2). Näin saatiin kokonaiskuva jokaisen opettajan 

pedagogisista käsityksistä. 

Opettajat jakoi selvästi kahtia se, kuinka tietoisesti omia pedagogisia käsityksiä 

tarkasteltiin.  Osa opettajista koki kyselylomakkeen avoimen tehtävän vaikeaksi,  ja 

täydentävässä  haastattelussakin  omien  pedagogisten  periaatteiden  kuvaaminen  oli 

niukkaa.  Siksi  näiden  opettajien  käsitykset  joistakin  teemoista,  kuten  tietojen  ja 

taitojen  konstruoinnista  tai  oppilaiden  virheellisiin  käsityksiin  ja  ajattelutapoihin 

suhtautumisesta,  jäi  varsin  epäselväksi.  Yksi  opettajista  perusteli  asiaa  pitkän 

kokemuksensa  kautta.  Hänen  mukaansa  pedagogiset  periaatteet  pohditaan  uran 

alussa,  ja  myöhemmin  niitä  toteutetaan  automaattisesti  ja  tiedostamatta.  Toiset 

opettajat taas kuvasivat omia pedagogisia käsityksiään monipuolisesti. Heillä ei ollut 

vaikeuksia  vastata  kyselylomakkeen  avoimeen  kysymykseen,  jossa  pyydettiin 

kuvaamaan  omaa  luonnontieteiden  opettamisen  pedagogista  kokonaisnäkemystä 

edellä olleiden monivalintakysymysten pohjalta. Myös täydentävässä haastattelussa 

he  kertoivat  mielellään  ja  sujuvasti  omasta  pedagogiikastaan.  Näiden  opettajien 

käsitykset olivat pitkälti konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisia.
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5.2 Opettajien käsitysten ja käytänteiden suhde ja siihen vaikuttavat tekijät

Jotta opettajien ajattelusta ja toiminnasta saataisiin kokonaisvaltainen ja syvällinen 

kuva,  käsitellään  erikseen  jokaisen  opettajan  käytänteitä  ja  niiden  suhdetta  hänen 

käsityksiinsä.  Toisin  sanoen  verrataan  opettajien  itse  kertomaa  (kyselylomake  ja 

täydentävät  haastattelut)  ja  tutkijan  havaitsemaa  (oppituntien  havainnointi) 

todellisuutta.  Lisäksi  kuvataan  opettajien  itse  ilmaisemia,  omien  käsitysten 

toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Opettajia pyydettiin kirjoittamaan näistä 

tekijöistä  kyselylomakkeen  avoimen  tehtävän  yhteydessä.  Opettajien  käytänteitä 

havainnollistetaan  esimerkein.  Esimerkeissä  olevat  alleviivaukset  ovat  tutkijan 

tekemiä,  ja  niiden  tarkoituksena  on  kiinnittää  huomio  olennaisiin  seikkoihin 

lainauksissa.

5.2.1 Opettaja 1 

Luonnontieteen  sisällöllisten  tavoitteiden  painotus. Opettaja  piti  sisältöjen 

oppimista  luonnontieteiden  opetuksen  tärkeimpänä  tavoitteena.  Sisällöt  olivat 

keskeisessä  asemassa  myös  oppitunneilla.  Ajattelun  taitoja  ei  asetettu  tunneilla 

tietoiseksi  tavoitteeksi.  Tosin  opettajajohtoisessa  toiminnassa  opettaja  haastoi 

oppilaita  käyttämään  niin  tiedon  hankinnan,  ymmärryksen  rakentamisen  kuin 

tuottavan ajattelunkin taitoja.

Oppilaiden ajattelun haastaminen ja tietojen ja taitojen konstruointi. Opettaja oli 

jokseenkin  eri  mieltä  siitä,  että  oppilaita  ei  tulisi  luonnontieteen  tunneilla  saattaa 

tilanteeseen,  jossa he kokevat  tietonsa tai  taitonsa riittämättömiksi,  mutta  muuten 

hänen suhtautumisensa tietojen ja taitojen konstruoimiseen jäi epäselväksi. Opettaja 

ei  osannut  sanoa tulisiko  opetuksen  lähtökohdaksi  ottaa  se,  mitä  oppilaat  tietävät 

ennestään  ja  millaisia  kokemuksia  heillä  on,  eikä  hän  myöskään  osannut  sanoa 
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oppivatko oppilaat luonnontieteissä parhaiten tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmia, 

jos opettaja näyttää tai kertoo ensiksi kuinka kannattaa menetellä. 

Opettajan  toiminta  ei  ollut  johdonmukaista  suhteessa  oppilaiden  ajattelun 

haastamiseen  sekä  tietojen  ja  taitojen  konstruointiin.  Ryhmätehtävässä  oppilaiden 

pääasiallinen tehtävä oli kopioida pyydetyt tiedot ja esittää ne muille. Esimerkkinä 

on  ryhmätyö,  jossa  oppilaiden  tehtävänä  oli  kerätä  oppikirjan  tekstistä  faktoja 

vedessä ja veden äärellä elävistä linnuista,  kirjata tiedot posteriin ja esitellä sitten 

posterit muulle luokalle. Esittely tarkoitti  sitä, että oppilaat lukivat melko kiireellä 

tekemänsä  työt  luokan  edessä.  Seuraavalla  tunnilla  tietoja  koottiin  vielä  yhdessä 

tehtäväkirjan taulukkoon. Alla on opettajan taululle kirjaama tehtävänanto. 

1. Lue oppikirjasta omasta linnustasi
2. Otsikko
3. Piirrä kuva
4. Kirjoita:

• tuntomerkit
• pesintä
• ravinto
• muuta mielenkiintoista

5. Piirrä kartta levinneisyydestä Suomessa
6. Kokoa työt suurelle paperille
7. Esitä sujuvasti ja kuuluvasti. 

Oppilailta  ei  vaadittu  omaa pohdintaa  eikä työskentely lähtenyt  liikkeelle  oppijan 

aiemmista tiedoista, taidoista tai kokemuksista. Ryhmätyöskentelyohjeissa oppilaille 

annettiin selkeä kaava, jonka mukaan heidän tuli toimia, ja kaikki tarvittava tieto oli 

löydettävissä oppikirjan annetuilta sivuilta. Tilanne oli kuitenkin täysin toinen silloin, 

kun työskentely oli opettajajohtoista. Seuraava esimerkki on saman opettajan toisesta 

tunnista, jolla käsiteltiin vesilintuja yhteisesti opettajan johdolla. Tunnin tavoitteena 

oli  selvästi  opettaa  käsitettä  vesilintu,  ja  paino  oli  siten  sisällössä,  mutta  samalla 

opetustapa haastoi myös oppilaiden tiedon hankinnan (esim. oman olemassa olevan 

tiedon mieleen palauttaminen ja olennaisten havaintojen tekeminen), ymmärryksen 

rakentamisen (käsitteiden muodostaminen) ja tuottavan ajattelun taitoja (päätelmien 

tekeminen).  Opettaja toi  luokan eteen kaksi täytettyä  vesilintua: kokosukeltajan ja 

puolisukeltajan. Hän lähti liikkeelle oppilaiden aiemmista tiedoista ja kokemuksista 
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sekä heidän tekemistään havainnoista ja pyrki rakentamaan tietoa yhdessä oppilaiden 

kanssa. Hän vaati oppilaita pohtimaan, eikä antanut valmiiksi purtuja vastauksia.

Opettaja: Katopa sitten nuita lintuja tuossa pianon päällä ja mitä erua niissä linnuissa on? … ei 
tarvi vielä viitata kirjottakkaa, vaan ensin.... No niin nyt on varmaan kirjoitettu 

Oppilas 4: Tuolla toisella on terävä nokka.
Opettaja: Ja… toisella...
Oppilas 4: mmmmm
Opettaja: No minkähän takia niillä nyt ois ne erilaiset nokat sitte? … Oppilas 3?
Oppilas 3: No ne pystyy sukeltamaan paremmin…
Opettaja: Ku on terävä nokka…
Oppilas 3: Nii tai sit …(lopusta ei saa selvää)
Opettaja: Kyllä siinä… ei se kyllä varmaan tuo nokan muoto sitä sukeltamista paljo edistä, 

mutta se on kyllä totta, että tuo millä on tuo terävä nokka ni se kyllä käy sielä 
pohjassa sitte. Mitäs oppilas 5?

Oppilas 5: No auttaisko tuo terävä nokka, ku se sukeltelee ravintoa hakemaan
Opettaja: Mmmmm, mutta mites se vaikuttas siihen ravintoon tuo nokan malli? No oppilas 6.
Oppilas 6: Se on kokosukeltaja.
Opettaja: No et sää vastannu kysymykseen. Miten se… Miten nokan malli vaikuttas siihen 

ravintoon? No oppilas 1?
Oppilas 1: No se pystyy ottaa vaan pientä…
Opettaja: No mitäs toi toi toi oppilas 3?
Oppilas 3: (Ei saa selvää)
Opettaja: No ajatelkaapa että, kumpi noista nyt ois, kumman noista nyt ois helpompi syödä 

vaikka…. lihaa? Oppilas 5?
Oppilas 5: Tuon terävänokkasen
Opettaja: Niin… No mihinähän tuo… mitähän tuo lättänokkanen sitte syö? Oppilas 4… ei 

Oppilas 4 ku toi toi toi oppilas 7?
Oppilas 7: Kasveja
Opettaja: Joo… sinne nyt mennee vähä erinäköstä tavaraa sitte… Mutta se on niinkö. Puhutaan 

siivilänokasta ja terävästä nokasta. No terävä nokkahan on ihan selevä sitte. Te 
voitte kirjottaa tuonne alle mää kirjotan tänne sivulle.

Opettaja kirjoittaa taululle terävä nokka
Opettaja: Elikkä terävällä nokallahan ihan niinku tuo oppilas 3 tuossa sanoki, niin sillähän 

pääsee tämmösiin ahtaisiin paikkoihin ja pystyy nokkimaan ja saa nokkimalla 
palasia irti, kun taas tuommosella lättänänokalla taas on vähä huono alakaa 
nokkimaan ja puhutaankin siivilänokasta.

Opettaja kirjoittaa taululle siivilänokka
Opettaja: No kun ajattelet tuota nimmee siivilänokka, niin mitenkähän se nyt sitte niinku 

toimis?... Teillä kotonaki kaikilla on siivilä, ja se on varmaan se äiskä, joka sitä 
siivilää käyttää? Mitä se sillä tekkee? Oppilas 3?

Oppilas 3: Vatkaa
Opettaja: Vatkaa? Siivilällä vatkataan?
Oppilas 3: Eeeei
Opettaja: Teiän äiskälle pitäs varmaan vähä opettaa oikeita työtapoja tai sitte sinun pitäs vähä 

tarkemmin seurata, että mitä se äiskä sielä keittiössä tekkee. No oppilas 8, mitä sillä 
siivilällä tehhään? 

Opettaja menee oppilas 8:n pulpetin viereen istumaan.
Oppilas 8: (Ei saa  selvää, sillä oppilas puhuu niin hiljaa)
Opettaja: Siivilän läpi lasketaan vaan vettä?
Oppilas 8: (Ei saa selvää, sillä oppilas puhuu niin hiljaa)
Opettaja: Niin…
Oppilas 8: (Ei saa selvää, sillä oppilas puhuu niin hiljaa)
Opettaja: Niin… kuulitteko te nyt, mitä oppilas 8 sano?
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Oppilaat: eeeeei
Opettaja: Oppilas 8 sano, että siivilää käytetään esimerkiksi sillon, ku keitetään spagettia ja ne 

kaadetaan, kun ne spagetit kaadetaan sinne siivilään niin se spagetti jää sinne 
siivilään ja vesi hulahtaa siitä läpi. No nyt sitten mietit, että… Mmmmm… 
olisikohan näin, että tämmösen lättänänokkasen siivilänokan pääravintoa on 
spagetti? … Mitenkähän se lintu käyttäs tätä nokkaa hyväksi ku se ei kuitenkaan sitä 
spagettia keitä eikä syö?... No oppilas 3?

Oppilas 3: (Ei saa selvää)
Opettaja: Haloo me puhuttiin tosta lättänokasta nytten…. Miettikää nyt… miten se voi toimia? 

Siivilänokka? … No oppilas 7?
Oppilas 7: No jotenki, että sen nokan läpi menee vesi ja ne pieneliöt jää sinne nokkaan. 
Opettaja: Mmmm… Siis periaate on ihan sama, ku sillon ku se äiskä keittää sitä spagettia. 

Elikkä se sielä veden alla mennee suu auki ja ku se näin purskauttaa aina suun kiinni 
niin vesi tulee pois ja ne herkkupalat jää sinne nokkaan oli ne nyt sitte mitä oli… 
Mielenkiintoista… 

Opettajajohtoisessa  työskentelyssä  tai  ryhmätöissä  kummassakaan  ei  kuitenkaan 

pyritty konstruoimaan ajattelun taitoja yhdessä oppilaiden kanssa.

Rohkaisu  metakognitiivisen  tason  ajatteluun. Opettaja  ei  täysin  ymmärtänyt 

metakognitiivisen  tason  ajattelua  käsitteenä,  eikä  pitänyt  siihen  rohkaisua  kovin 

olennaisena  alakoulun  luonnontieteen  tunneilla.  Tämä  näkyi  myös  käytänteissä. 

Opettajajohtoisella  tunnilla  opetus  kehitti  oppilaiden  ajattelua  tiedostamattomalla 

tasolla eli oppilaita haastettiin käyttämään ajattelun taitoja, kuten tiedon hankinnan 

taitoja,  päättelyn  taitoja  tai  käsitteen  muodostamisen  taitoja,  mutta 

metakognitiivisella  tasolla  ajattelua ei  kehitetty.  Oppilaita  ei  ohjattu tiedostamaan, 

suunnittelemaan, seuraamaan tai arvioimaan ajatteluaan. 

Siirtovaikutuksen  edistäminen. Opettaja  piti  tärkeänä,  että  oppilaat  ymmärtävät 

opitut  asiat  ja  pystyvät  käyttämään  niitä  myös  muissa  yhteyksissä.  Hän  kertoi 

pyrkivänsä  tähän  tavoitteeseen  linkittämällä  eri  oppitunneilla  käsiteltäviä  asioita 

toisiinsa.  Tunnilla  opettaja  lähti  liikkeelle  oppilaiden  havainnoista,  tiedoista  ja 

kokemuksista, joilloin opittavat asiat linkittyvät oppilaiden elämismaailmaan ja myös 

aiempiin  tietorakenteisiin,  mikä  edistää  opitun  siirtovaikutusta.  Ryhmätöiden 

yhteydessä  opitun  siirtovaikutusta  ei  pyritty  edistämään  millään  tavoin. 

Siirtovaikutuksen  syntymisen  kannalta  olisi  olennaista  metakognitiivisen  tason 

prosessointi ja erityisesti taitojen kohdalla niiden abstrahointi. Kumpaakaan näistä ei 

tunneilla ollut havaittavissa.
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Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Ristiriita  opettajajohtoisen  ja 

ryhmätyöskentelyn välillä oli edelleen havaittavissa, kun tarkasteltiin keskustelua ja 

kysymyksiä.  Opettaja  oli  jokseenkin  eri  mieltä  siitä,  että  opettajan  kysymysten 

tärkein tehtävä on tarkistaa muistavatko oppilaat käsiteltyjä sisältöjä ja tämä näkyikin 

opettajajohtoisessa  työskentelyssä.  Silloin  opettajan  kysymykset  eivät  vaatineet 

faktojen mieleen palauttamista, vaan pyrkivät auttamaan oppilaita eteenpäin heidän 

ajatteluprosessissaan. Opettajajohtoisella tunnilla kysymysten avulla vaadittiin usein 

perusteluja sille, miksi oppilas oli päätynyt vastaukseensa. Kysymysten esittämisen 

ja  niihin  vastaamisen  lisäksi  monipuolisempaa  vuorovaikutusta,  kuten  todellista 

keskustelua tai oppilas-oppilas kontakteja, ei havaittu.  

Opettaja: Ja niinku oli vähän puhetta, että nämähän on vähä niinku venneen mallisia… tuossa 
on se venneen runko, ja sitte on vipselit potkurit tuolla takaruumiissa. No jos 
muistatte niintuota, ku niitä sillon ku torstaina pikaseen esiteltiin näitä meijän 
lintuja. Niin sillon oli puhetta puolisukeltajasta ja kokosukeltajasta… Mitähän se 
mahtas tarkottaa? Oppilas 1?

Oppilas 1: No että ne pystyy sukeltaan kokonaan.
Opettaja: No mikäs on puolisukeltaja?
Oppilas 1:  No se pistää vaan pään.
Opettaja: Mmmm sehän se on se suurin ero.

Opettaja piirtää taululle yksinkertaisen havainnollistavan kuvan puolisukeltajasta 

Opettaja: Elikkä puolisukeltaja on todellaki semmonen, että se työntää, vaan sen pään sinne 
veden alle. No minkä takia se työntää sen pään sinne veden alle? Minkä takia se 
sukeltellee? Te sukeltelette sen takia, kun se on hauskaa, mutta minkä takia se lintu 
sukeltellee. Oppilas 2?

Oppilas 2: Tuota se hakkee ravintua sieltä.
Opettaja: No mietippäs sitte mitä erua on siinä vesistössä missä viihtyy puolisukeltaja ja 

tämmönen kokosukeltaja? … Mitä siinä on erua siinä ympäristössä? Oppilas 3?
Oppilas 3: Puolisukeltaja viihtyy rannassa.
Opettaja: Miksi?
Oppilas 3: No kun siinä on niin matalaa, että se pystyy ihan vaan nokkimaan.
Opettaja: Mmmm… elikkä puolisukeltajat viihtyy matalissa vesissä. Voihan ne tietenki välilllä 

uiskennella syvälläki, mutta ei ne siltä syvemmältä sitä ruokaa saa. No sit sää voit jo 
päätellä jo jotaki, että mikä on ero niien ruokavaliossa. Oppilas 1?

Oppilas 1: Puolisukeltaja syö pieneliöitä ja kokosukeltaja niin syö kaloja.
Opettaja: No se vois olla jotaki tämmöstä. Kyllä ne nyt varmaan. Ei se nyt varmaan ihan niin 

yksoikosta oo että toinen syö vaan toista. 

Opettaja piirtää taululle yksinkertaisen havainnollistavan kuvan kokosukeltajasta 

Opettaja: Tarviiko tuohon nyt ennää sitte enempää kirjottaa, että kumpi on puolisukeltaja ja 
kumpi kokosukeltaja… 
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Ryhmätöiden  aikana  niin  oppilaiden  kuin  opettajankin  kysymykset  ja  kommentit 

koskivat  lähinnä  työn  muodollisia  seikkoja,  kuten  työskentelyn  organisointia 

(työnjakoa ja aikataulua) tai posterin ulkoasua. Todellista keskustelua työn sisältöön 

liittyen  ei  havaittu  sen  paremmin  opettajan  ja  oppilaiden  välillä  kuin  oppilaiden 

keskenkään.

Ajankäyttö. Opettajan  mukaan  sisältöjen  käsittely  on  ensisijaista,  ja  jos  kaiken 

haluaa  ehtiä  käsitellä,  ei  voi  alkaa  kuunnella  oppilaiden  juttuja.  Tunneilla  ei 

kuitenkaan  havaittu  kiireen  tuntua.  Opettaja  eteni  opettajajohtoisella  tunnilla 

suurimmaksi osaksi oppilaiden ehdoilla ja heidän ajatteluprosessinsa tahdissa. Hän 

antoi  kysymystensä jälkeen aikaa pohtia vastausta,  ja jos hän näki,  ettei  vastaajia 

juuri ollut hän saattoi jättää esittämänsä kysymyksen sikseen ja lähestyä samaa asiaa 

toisesta näkökulmasta muotoillen kysymyksensä uudelleen. Ryhmätöiden esittely sen 

sijaan oli varsin kiivastahtista eikä töiden äärelle pysähdytty ollenkaan.

Suhtautuminen oppilaiden virheellisiin  tietoihin  ja  ajattelutapoihin. Opettaja  oli 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että oppilaiden virheet tulisi korjata heti oikeiksi, eikä 

osannut  sanoa  tulisiko  virheistä  keskustella  koko  luokan  kanssa.  Ryhmätöiden 

yhteydessä  virheitä  ei  pahemmin päässyt  muodostumaan,  sillä  tehtävä  oli  lähinnä 

kopioida kirjan tekstiä. Opettajajohtoisella tunnilla virheitä syntyi, sillä aihe oli uusi, 

ja opettaja vaati oppilaita pohtimaan itse. Jos oppilaan vastaus oli hakoteillä, opettaja 

saattoi toistaa kysymyksen samanlaisena, siirtyä seuraavaan oppilaaseen tai tyrmätä 

oppilaan vastauksen suoraan.  Jonkin verran opettaja myös  muotoili  kysymyksiään 

uudelleen tai lähestyi asiaa eri näkökulmasta.

Opettaja: No minkähän takia niillä nyt ois ne erilaiset nokat sitte? … Oppilas 3?
Oppilas 3: No ne pystyy sukeltamaan paremmin…
Opettaja: Ku on terävä nokka…
Oppilas 3: Nii tai sit …( ei saa selvää)
Opettaja: Kyllä siinä… ei se kyllä varmaan tuo nokan muoto sitä sukeltamista paljo edistä, 

mutta se on kyllä totta, että tuo millä on tuo terävä nokka ni se kyllä käy sielä 
pohjassa sitte. Mitäs oppilas 5?

Oppilas 5: No auttaisko tuo terävä nokka, ku se sukeltelee ravintoa hakemaan
Opettaja: Mmmmm, mutta mites se vaikuttas siihen ravintoon tuo nokan malli? No oppilas 6.
Oppilas 6: Se on kokosukeltaja.
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Opettaja: No et sää vastannu kysymykseen. Miten se… Miten nokan malli vaikuttas siihen 
ravintoon? No oppilas 1?

Oppilas 1: No se pystyy ottaa vaan pientä…
Opettaja: No mitäs toi toi toi oppilas 3?

Omien käsitysten toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Opettaja kertoi,  että 

hän ei tietoisesti pohdi ja suunnittele pedagogisia ratkaisujaan, vaan ne ovat melko 

automaattisia.  Hänen  mielestään  sellaiset  asiat  pohditaan  uran  alkuvaiheessa. 

Opettajalta  kysyttiin,  millaiset  tekijät  voisivat  estää  tai  tuottaa  hankaluuksia  uran 

alkuvaiheessa,  kun paljon  huomiota  menee  pedagogisten  ratkaisujen  pohtimiseen. 

Opettaja vaikutti kokevan kysymyksen vaikeana, mutta totesi kuitenkin seuraavaa:

Opettaja:  noooo….varmaanki tämä yleinen rauhattomuus. Niinku että sua ei välttämättä 
kukkaan ei kuuntele niitä sun kysymyksiä, vaikka oot kuin miettiny. Sää et saa 
siihen semmosia vastauksia, kun nää on niin rauhattomia nää nykypäivän mukulat…
ja toisaalta niillä on niin…Luonnossa kuletaan niin paljo vähemmän ku ennen, että 
sää et silleen…Ei oo semmosia omakohtasia kokemuksia niinku ennen vanhaan, 
mitä pysty käyttämään hyväksi. 

5.2.2 Opettaja 2 

Luonnontieteiden sisällöllisten tavoitteiden painotus. Opettaja ei pitänyt sisältöjen 

oppimista luonnontieteiden opetuksen keskeisimpänä tavoitteena, vaan painotti muun 

muassa  tutkimisen,  tiedonhankinnan  ja  kriittisen  arvioinnin  taitoja.  Hän  korosti 

kuitenkin  tunneillaan  melko  voimakkaasti  sisällöllisiä  tavoitteita  niin  ryhmätöissä 

kuin  opettajajohtoisessa  toiminnassakin.  Tiedonhankintaa  harjoiteltiin,  mutta 

silloinkin  annettiin  työskentelyyn  selkeät  toimintakaavat.  Opettaja  ei  ohjeistanut 

tiedonhankintaa sen kummemmin ja totesikin, että oppilaat osaavat jo hakea tietoa 

niin hyvin, että ei ole tarvetta sen kummemmin neuvoa. Tiedonhankinnan taitoja ei 

tarkasteltu tietoisesti oppilaiden kanssa.

Opettaja: Tutustutaan nyt ensiksi Australian tota eläimistöön, ja saat parityönä käyä lyhyen 
aikaa selvittämässä muutaman eläimen tunnuspiirteitä, ja laita vihkoon ylös mitä 
kaikkia juttuja pitää eläimestä etsiä. 

Oppilas: Saako kolmestaan tehdä?
Opettaja: Älä vielä mene siihen.
Opettaja: Eli seuraavat asiat pitää jokaisesta eläimestä etsiä… tärkeimmät tuntomerkit
Oppilas: Pitääkö se kirjoittaa vihkoon?
Opettaja: Kirjoita vihkoon, tai toinen pari, ku te parityötä teette, jos tiedät kenen kans oot niin 

toinen, riittää, että toinen… ottakaa ryhmistä parit se on kaikkein helpointa tässä ku 
on lyhyt tehtävä… eli tärkeimmät tuntomerkit… sitte elinalue… ja jos löydät niin 
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lajimäärä… elikkä kuinka monta lajia on tätä tiettyä otusta… sitte tietysti ravinto… 
lisääntyminen eli esimerkiksi poikasten määrä… eli kuinka monta poikuetta 
vuodessa ja sitte poikasten hoito… ja sitte jos löytyy tietoa uhanalaisuudesta… eli 
aikaa tähän tota otuksen ja eläimen tota asioiden keräämiseen… voipi käyttää siihen 
nettiä… menkää atk luokkaan mutta älkää vielä lähtekö te ette vielä edes tiedä mikä 
eläin teillä on

Kun opettaja on jakanut aiheet jokaiselle parille, oppilaat lähtevät atk -luokkaan tekemään 
tehtävää. Kaikki etsivät tiedot wikipediasta, jota käytetään luokassa opettajan mukaan paljon.  
Opettaja antaa tietokoneluokassa ohjeen, että  vastaukset kirjoitetaan vihkoon eikä niitä 
tulosteta.

Muita  opettajan  korostamia  taitoja  ei  seuratuilla  tunneilla  rakennettu,  harjoiteltu, 

korostettu tai pyritty tiedostamaan.

Oppilaiden  ajattelun  haastaminen  ja  tietojen  ja  taitojen  konstruointi. Opettaja 

pyrki  omien  sanojensa  mukaan  haastamaan  oppilaita  tutkimaan  ja 

kyseenalaistamaan.  Hänen  näkemyksensä  tietojen  ja  taitojen  konstruoinnista 

puolestaan  jäi  epäselväksi.  Hän  piti  tärkeänä  sitä,  että  opetuksen  lähtökohdaksi 

otetaan se, mitä oppilaat tietävät ennestään ja millaisia kokemuksia heillä on, mutta 

hän oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että oppilaita ei tulisi saattaa tilanteisiin, joissa 

he kokevat tietonsa tai  taitonsa riittämättömiksi.  Hän ei  osannut sanoa,  oppivatko 

oppilaat luonnontieteissä parhaiten tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmia, jos opettaja 

näyttää  tai  kertoo  ensiksi,  kuinka  kannattaa  menetellä.  Käytännössä  opettaja  ei 

lähtenyt  oppitunneillaan  liikkeelle  oppilaiden  aiemmista  tiedoista,  taidoista  ja 

kokemuksista.  Hän aloitti  uuden aiheen referoimalla  kirjasta pääasioita,  ja toisella 

tunnilla oppilaat kopioivat samalla opettajankirjan muistiinpanot vihkoihinsa.

Opettaja:  Eli mennään seuraavaksi tutustutaan tota noin Australiaan, joka on samalla valtio, ja 
se on samalla maanosa myöskin. Ja se on hyvin erityinen paikka senki takia, että se 
on itse asiassa maailman kuivin, pienin ja harvimmin asuttu maanosa… ja noin 
kolmasosa Australiasta on aavikkoa… ja siellä on monia vain Australiassa tavattavia 
kasveja ja eläimiä… eivät siis esiinny missään muualla ku Australiassa… ja 
tyypillisiä Australian kasveja ovat pensaat ja eukalyptuspuut… tyypillistä sinne. 
Alkuperäisasukkaat aboriginaalit on asuneet siellä jos kuinka kauan aikaa, sitä ei 
tiedä kukaan, on vaan aavistuksia. Mutta sitte eurooppalaisia tai euroopplaislähtöisiä 
ihmisiä, siirtolaisia siellä asuu myöski erittäin paljo ja suurin osa ihmisistä on 
muualta muuttaneita. Mutta tarina kertoo että ne ensimmäiset muualta muuttaneet 
ihmiset oli englantilaisia vankeja, jotka karkotettiin Australiaan… elikkä rikolliset 
ovat ensimmäiset muualta muuttaneet ihmiset… tai muutetut… he eivät muuttaneet 
vapaaehtoisesti, vaan ne vietiin sinne… Siitä asti on Australia lähteny pikkuhiljaa 
kehittymään se on tota vauras hyvinvointivaltio, kehittyny hyvin pitkälle kehittynyt 
maa, mutta sieltä löytyy se toinen puoli… Elikkä aboroginaalit elää, tai osa saattaa 
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elää hyvinki alkuperäisissä olosuhteissa luonnon kanssa sopusoinnussa ja 
keräilytaloudessa ja näin poispäin… Elikkä sieltä löytyy hyvin monia eri puolia… 

Ryhmätehtävässä,  jossa  oppilaiden  piti  selvittää  faktoja  Australian  eläimistä, 

oppilaiden tehtävänä oli löytää pyydetyt faktat Internetistä, kopioida ne vihkoon ja 

esitellä  muille.  Tämäkään  työmuoto  ei  siis  liiemmin  vaatinut  oppilaiden  omaa 

pohdintaa tai  tiedon rakentamista.  Työskentelyyn  annettiin  selkeät  toimintakaavat. 

Työkirjan tehtäviä tehtäessä opettaja vaati oppilaita pohtimaan itse sen sijaan, että 

tiedot olisi kopioitu suoraan kirjasta, mutta tällöinkin kappale oli luettu jo läksynä ja 

siten kyseessä oli faktatietojen mieleen palauttaminen. Pohtimista vaativia tehtäviä 

olivat  seuraavat:  Miksi  Australiassa  on  ainutlaatuinen  eliöstö?  Miksi  Australiaan 

tuodut  kaniinit  lisääntyvät  valtavasti?  Niihinkin  löytyi  vastaukset  kirjan  tekstistä. 

Ajattelun  taitoja  sen  paremmin  kuin  tietoainestakaan  ei  rakennettu  yhdessä 

oppilaiden kanssa.

Rohkaisu  metakognitiivisen  tason  ajatteluun. Opettaja  näki  metakognitiiviseen 

ajatteluun  rohkaisun  olennaisena  alakoulun  luonnontieteen  tunneilla.  Tämä  ei 

kuitenkaan näkynyt oppitunneilla. Opettaja ei juuri pyytänyt oppilaita perustelemaan 

vastauksiaan eikä ajattelun taitoihin kiinnitetty tietoista huomiota.

Siirtovaikutuksen  edistäminen.  Opettaja  piti  tärkeänä,  että  oppilaat  ymmärtävät 

opitut asiat ja pystyvät käyttämään niitä myös muissa yhteyksissä. Opettaja pyrkikin 

jonkin verran liittämään opittavia asioita oppilaiden elämismaailmaan esimerkkien 

kautta, mutta hän ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle oppilaiden aiemmista tiedoista ja 

kokemuksista.  Siirtovaikutuksen  syntymisen  kannalta  olisi  olennaista 

metakongnitiivisen  tason  prosessointi  ja  erityisesti  taitojen  kohdalla  niiden 

abstrahointi. Kumpaakaan näistä ei tunneilla ollut havaittavissa.

Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Opettajan  kysymykset  tunnilla  vaativat 

lähinnä  faktatietojen  mieleen  palauttamista,  vaikka  opettaja  olikin  jokseenkin  eri 

mieltä  siitä,  että  opettajan  kysymysten  tärkein  tehtävä  on  tarkistaa  muistavatko 

oppilaat käsiteltyjä sisältöjä.  Opettajan kysymykset pohjautuivat paljolti oppikirjan 
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tekstiin tai työkirjan tehtäviin, eivätkä niinkään auttaneet oppilaiden ajatteluprosessia 

eteenpäin.

Missä Oseania sijaitsee?

Minkälainen ilmasto ja minkälainen kasvillisuus sielä vallitsee?
Mitä Uudessa Seelannissa on enemmän ku ihmisiä?

Australia on tommonen äärimmäisyyksien maa. Millä tavalla? Mitä äärimmäisyyksiä tässä 
tarkoitetaan?

Minkä tyyppistä väestöä tuolla Australiassa on?

Todellista keskustelua ei havaittu, vaan kyse oli kysymysten esittämisestä ja niihin 

vastaamisesta.  Oppilaat  kuuntelevat  ja  kommentoivat  melko  vähän  toistensa 

ajatuksia. 

Ajankäyttö. Opettaja  ei  pitänyt  sisällöllisiä  tavoitteita  keskeisimpinä  ja  oli  sitä 

mieltä, että niihin pyrkiminen ei saa viedä aikaa oppilaiden omalta pohdinnalta ja 

soveltamiselta. Tunneilla ei ollutkaan juuri kiireen tuntua muuten, kuin  ryhmätöitä 

käsitellessä.  Oppilailla  ei  ollut  kuin  10  min  aikaa  valmistella  faktapakettinsa  ja 

esittely  eteni  myös  erittäin  kiivaaseen  tahtiin,  eikä  töiden  äärelle  pysähdytty 

ollenkaan. Esimerkiksi läksyä kuulustellessaan opettaja ei antanut kovin kauaa aikaa 

miettiä  vastauksia  kysymyksiin.  Tosin  kysymykset  eivät  kyllä  vaatineetkaan 

pohdintaa, vaan lähinnä fakatatietojen mieleen palauttamista.

Suhtautuminen oppilaiden virheellisiin  tietoihin  ja  ajattelutapoihin. Opettaja  oli 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että virheet tulisi korjata heti oikeiksi, mutta toisaalta 

jokseenkin eri mieltä siitä, että virheellisistä ajattelutavoista ei kannata keskustella 

koko  luokan  kanssa.  Käytännössä  opettaja  ei  rakentanut  opetustaan  oppilaiden 

vastausten  pohjalta,  vaan  pyrkii  ennalta  tietämäänsä  oikeaan  vastaukseen.  Hän 

hylkäsi  usein  väärät  vastaukset  suoraan.  Jos  oppilas  oli  oikeilla  jäljillä,  opettaja 

saattoi pyytää oppilasta perustelemaan vastauksensa.
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Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) No niin. Miksi on ainutlaatunen eliöstö? 
Tähän vastaa tää kirjan teksti… Ootko lukenu? Sitte uudestaan tsekkaat sieltä.

…
Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa)Mmmm. Mieti tuohon kolmoseen muita 

syitä. Tuo saattaa olla yks syy.
Oppilas: Eikö riitä yks syy?
Opettaja: Ei riitä. Niitä on maailmassa tosi paljon muitaki kuivia alueita. Se tuo kuivuus ei oo 

syynä tuohon ainutlaatuseen elimistöön eläimistöön. 
Oppilas: Tuu nyt kahtoon.
Opettaja: Ahaa. löytykö toinen syy? 
Oppilas: Eukalyptuspuita on niin paljon, niin ne koalat viihtyy siellä.
Opettaja: Jaa ei riitä sekään. Ei riitä sekään. Jjoooo kyllä se koalalle on tärkeetä, mutta mikä 

vois olla sellanen syy, että nimenomaan Australiassa on erikoinen eliöstö? 
…
Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) Nii…in mutta miksi? Kolomonen. Sielä 

on… kysymyksessä sanotaan, että siellä on ainutlaatuinen eliöstö ja sää oot vastannu 
samalla tavalla. Miksi? Miksi siellä on ainutlaatuinen eliöstö?

Oppilas: No kun sielä on se ilimasto.
Opettaja: No miksi sielä ois erilainen ilmasto ku muualla maailmassa.
Oppilas: Emminätiiä.
Opettaja: Sama ilma kiertää maapallolla.
Oppilas: Nonniii...
Opettaja: Samalla leveyspiirillä on suurinpiirtein samanlaista.
Toinen oppilas: Siellä on erilaisia kasvillisuusalueita. 
Opettaja: On siellä samanlaisia aavikkoalueita, ku esimerkiksi Saharassa, mutta silti siellä on 

erilainen eliöstö. Ei se… ei se liity ilmastoon
Kolmas oppilas: No ne ei oo päässy leviämään muualle.
Opettaja: No niiiin. Nyt päästään… vähä niinku semmosta argumenttia että, että niinku 

hyväksytään. Miks ne ei pääse leviämään muualle maailmaan?
Oppilas: Koska se on eristäytyny pitkään siitä muusta maailmasta
Opettaja: Mmmm Mmmm… kyllä

Opettaja kiertää katsomassa, mitä oppilaat ovat vastanneet kolmanteen kysymykseen, miksi  
Australiassa on ainutlaatuinen eliöstö.

Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) Ilmasto ei riitä syyksi
…
Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) Aurinko paistaa… sekään ei riitä syyksi… 

paistaa se maailmassa muuallaki se aurinko
…
Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) Ootko sää laittanu mitään kolmoseen? Et 

oo?
…
Opettaja: (katsoo oppilaan tehtäväkirjaa ja toteaa) Eikö oo edelleenkään oo kolomoseen 

vastausta tullu? Sen kyllä hoksaa sen kolmosen ku miettii…
...
Oppilas: Käykö siihen, että siellä on vuodenajat väärinpäin
Opettaja: Niin siihen eliöstökysymykseen? Ei vaikuta mitään
Oppilas: No anna ees vinkkiä
Opettaja: No mieti
Oppilas: No mää oon lukenu jo seittämän kertaa
Opettaja: No niin keskittykääpä kaikki nyt siihen kolmoseen… siellä on tosi paljon erilaisia 

vastauksia, mutta mää en oo nähny vielä oikein montaakaan hyvää vastausta 
siihen… Mikä vois olla syynä siihen, että Australiassa on niin erilainen eliöstö, ku 
muualla maailmassa… 

Oppilas: No ku ne elläimet ei pääse leviämmään 
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Opettaja: Niin… elikkä se on niin eristäytyny maanosa muusta maailmasta… elikkä sinne on 
muodostunu kauan kauan aikaa sitten oman tyyppisensä eliöstö ja tosiaan merialueet 
eristää tuon Australian muista maanosista niin tehokkaasti niin ne ei pääse sieltä 
sitten leviämään muualle… eli se on se keskeisin syy… Muualla sitten paremminki 
pääsee kapeita salmia ja muita pitkin eliöstö liikkumaan sitte… leviämään toisiin… 
Eurooppa ja Aasia ovat yhteydessä toisiinsa ja tällasta.

Omien käsitysten toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Opettaja kertoi,  että 

hänen kuvaamiinsa tavoitteisiin pyrkimistä estää traditio, jossa on totuttu siihen, että 

joku muu antaa valmiita vastauksia.

Haastattelija: Kyselyvastauksistasi on huomattavissa, että luonnontieteiden asiasisältöjen 
oppiminen ei mielestäsi välttämättä ole alakoulun luonnontieteiden opetuksen 
keskeisin tavoite, vaan olennaisempaa on oppia esimerkiksi ilmiöiden tutkimisen 
taitoja sekä tiedonhankinnan ja kriittisen arvioinnin taitoja. Pyrit myös siihen, että 
oppilaat ymmärtäisivät luonnon syy- ja seuraussuhteita. Minua kiinnostaisikin, 
millaisia haasteita kohtaat, kun pyrit näihin tavoitteisiin?

Opettaja: Joskus on vaikeaa saada oppilaat aktiivisesti tutkimaan jotakin ongelmaa tai ilmiötä. 
On ehkä totuttu liikaa siihen, että ope/ oppikirja antaa valmiita vastauksia.

5.2.3 Opettaja 3 

Luonnontieteiden sisällöllisten tavoitteiden painotus. Opettaja ei pitänyt sisällöllisiä 

tavoitteita  luonnontieteiden  opetuksen  keskeisimpinä  tavoitteina.  Hän  korosti 

sisältöjen oppimisen rinnalla oppilaiden mielenkiinnon herättämistä, ja tämä näkyi 

myös  käytännössä.  Hän  antoi  tunnilla  reilusti  tilaa  oppilaiden  kysymyksille  ja 

kommenteille ja molemmilla oppitunneilla katsottiin planeetoista kertovia videoita, 

jotka tuntuivat  kovasti  kiinnostavan oppilaita.  Opettaja kertoi  myös,  että aiemmin 

keväällä  oppilaat  olivat  saaneet  tehdä  paljon  erilaisia  tutkimuksia,  joiden  avulla 

pyrittiin  siihen,  että  oppilaat  ymmärtäisivät  ilmiöitä  ja  kiinnostuisivat  niistä. 

Seuratuilla  tunneilla  haastettiin  ainakin  tiedon  hankinnan  ja  ymmärryksen 

rakentamisen  taitoja  sisältöjen  opettelun  lisäksi.  Tietoiseksi  tavoitteeksi  ajattelun 

taitoja ei kuitenkaan otettu.

Oppilaiden  ajattelun  haastaminen  ja  tietojen  ja  taitojen  konstruointi. Opettaja 

pyrki  haastamaan  oppilaiden  ajattelua,  ja  hänen  käsityksensä  olivat  selkeästi 

konstruktiivisia.  Opettaja  kertoi,  että  luokassa  on  tehty  paljon  kokeita,  raportoitu 
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niistä  ja  pyritty  sitä  kautta  ymmärtämään  ilmiöitä.  Näin  siis  oppilaiden  omien 

havaintojen kautta on pyritty rakentamaan tietoa.  Tämä näkyi jonkin verran myös 

seuratuilla  tunneilla.  Esimerkiksi  sisä-  ja  ulkoplaneettojen  käsitteitä  pyrittiin 

rakentamaan  yhdessä  havainnoimalla  kuvasta.  Muuten  opetus  pohjautui  paljolti 

kirjan teksteihin ja videoihin. Seuratuilla tunneilla opettajan antamat tehtävänannot ja 

kysymykset vaativat paljon nimeämistä ja luettelua, mutta jonkin verran myös omaa 

pohdintaa. Lähes kaikki tarvittava tieto oli löydettävissä oppikirjasta. Opettaja antoi 

aikalailla suoria vastauksia oppilaiden kysymyksiin ja jätti joitakin kysymyksiä auki 

myöhempää selvitystä varten. Opettaja kertoikin, että joitakin kysymyksiä selvitetään 

yhdessä  ja  joihinkin  opettaja  etsii  itse  vastauksen.  Ajattelun  taitoja  ei  rakennettu 

yhdessä oppilaiden kanssa.

Rohkaisu  metakognitiivisen  tason  ajatteluun. Opettaja  näki  metakognitiiviseen 

ajatteluun  rohkaisun  olennaisena  alakoulun  luonnontieteen  tunneilla.  Tämä  ei 

kuitenkaan  näkynyt  oppitunneilla.  Opettaja  pyysi  kyllä  oppilailta  jonkin  verran 

perusteluja  heidän  vastauksilleen,  mutta  ajattelun  taitoihin  ei  kiinnitetty  tietoista 

huomiota.

Siirtovaikutuksen edistäminen. Opettaja oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että on 

tärkeää,  että  oppilaat  osaisivat  käyttää  oppimaansa  myös  muissa  yhteyksissä. 

Seuratuilla  tunneilla  ei  kuitenkaan  havaittu  pyrkimyksiä  siirtovaikutuksen 

edistämiseen.  Opettaja  ei  seuratuilla  tunneilla  lähtenyt  liikkeelle  oppilaiden 

kokemuksista  tai  liittänyt  opittavia  asioita  oppilaiden  elämismaailmaan.  Ajattelun 

taitojen abstrahointia tai tietoista tarkastelua ei myöskään havaittu.

Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Opettaja  näki  keskustelun  ja  kysymykset 

tärkeinä  työvälineinä,  eikä  välttämättä  pitänyt  niiden  pääasiallisena  tehtävänä 

oppilaiden sisältöjen osaamisen kontrollointia.  Hän oli myös jokseenkin eri mieltä 

siitä,  että  luonnontieteiden  aiheista  keskusteleminen  alakouluikäisten  oppilaiden 

kanssa olisi vaikeaa. Seuratuilla tunneilla oli monia hyviä keskustelun alkuja, mutta 

ne  eivät  oikein  päässeet  rakentumaan  varsinaisiksi  keskusteluiksi.  Opettajan  3 
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oppitunnit erosivat muista selkeästi sen suhteen, missä määrin oppilaat osallistuivat. 

Oppilaat kysyivät paljon.

Nii onko ne oikeesti tommoset ne renkaat?
Nii eiks nuo renkaat tossa ympärillä oo jotain kaasua tai sellasta?
Eiks ne oo jotain kiviä tai silleen, että on vaikee päästä Saturnuksen lähelle?
Eiks nuo sisäplaneetat oo sillee, että ne kiertää niinku lähempänä aurinkoa?
Kiertääkö Pluto kumminki aurinkoa?
Eihän kuu oo planeetta?
Mut eiks ne oo vähä niinku Saturnus vähän niinku kaasua kokonaan?
Mulla ois kysymys. Kuinka kylmä Pluto on?
Niin että millon meni eka avaruussukkula tonne avaruuteen?
Miten on voitu tehä maapallon karttaa ennen ku on menty avaruuteen?
Niin että miks tuo pyörähysaika niin niin maassa on 23,9... niin siitäkö se karkauspäivä johtuu?

He myös  kuuntelivat  ja  kommentoivat  toistensa  ajatuksia.  Opettaja  ei  kuitenkaan 

lähtenyt rakentamaan opetusta oppilaiden kysymysten pohjalta, vaikka antoikin niille 

tilaa.  Hän joko vastaili  oppilaiden kysymyksiin  tai  niitä  jätettiin auki myöhempää 

selvitystä  varten.  Seuratuilla  tunneilla  opettaja  itse  selvitti  joitakin  vastauksia,  ja 

kertoi  ne  oppilaille  seuraavalla  tunnilla.  Opettaja  kysyi  sekä  kysymyksiä,  jotka 

vaativat nimeämistä, luettelua ja faktatietojen mieleen palauttamista
Millainen on maapallon rakenne?
No satelliitit kiertää yleensä, mitä planeettaa?
Mitkä ovat aurinkokunnan planeetat järjestyksessä auringosta laskien?

että kysymyksiä, jotka vaativat pohdintaa.
Miksi maapallolla on elämää?
Jos nyt äkkiseltään katsotaan sitä kuvaa, niin minkälainen ero vois olla? ...kun katsoo 

sisäplaneettoja ja ulkoplaneettoja?
Mieti, onko kuu planeetta.
Mitä vaihtoehtoja on, jos ei pystytä kattoon avaruudesta? Millä lailla on piirretty karttoja?

Ajankäyttö. Opettaja  oli  erittäin  ahdistunut  siitä,  että  fysiikan  ja  kemian 

oppitunteihin on käytettävissä niin vähän aikaa. Hän kertoi, että aikaa täytyy säästää 

niin karsimalla sisältöjä kuin valikoimalla työtapojakin. Esimerkiksi tutkimuksia tai 

ryhmätöitä  täytyy  joskus  jättää  tekemättä  ajanpuutteen  vuoksi.  Opettaja  antoi 

seuratuilla tunneilla tilaa oppilaiden kysymyksille ja kommenteille, mutta niihin ei 

useinkaan lähdetty pureutumaan. Opettaja ilmaisi ajan puutteen useaan kertaan myös 

oppilaille.
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Meillä kerkiää olla yks tunti vielä, eli me päästään käsittelemään se avaruusjakson viimenenki 
kappale, ehkäpä riippuu vähän siitä, mitä me ehditään tänään mennä, koska meillä 
on tänään aika paljon asiaa ja meillä on tommonen kolkyt minuuttia aikaa. 

Lukukirjassa sivulla 73 on sellainen kappale, joka kun oikeen tarkasti miettis, niin siihen vois 
käyttää aikaa vaikka koko lukuvuoden. Meillä ei ikävä kyllä aikaa oo, koska mää en 
pidä teille muuta kuin tämän viikon tunnissa, niin me ei kauheesti keritä tähän 
paneutua. 

Suhtautuminen  oppilaiden  virheellisiin  tietoihin  ja  ajattelutapoihin. Opettaja 

suhtautui  oppilaiden  virheisiin  mahdollisuutena.   Hän kertoi,  että  ei  ole  tarkoitus 

jättää  oppilaille  virheellisiä  käsityksiä,  mutta  toisaalta  hän  ei  myöskään  nähnyt 

järkeväksi virheiden korjaamista aina suoraan. Opettaja kertoikin, että jos virheellisiä 

käsityksiä  ei  ehditä  yhdessä  selvittää,  niitä  säilötään  usein  myöhempää  selvitystä 

varten.  Seuratuilla  tunneilla  opettaja  kuitenkin  joko  korjasi  oppilaan  virheellisen 

käsityksen selittämällä asian 

Oppilas: onks tossa Uranuksessa niinku mutaista se pinta, että se niinku uppoo?
Opettaja: Jaa…a no sitä on vaikea sanoa, ku ei sinne oikeen voi laskeutua, ku ei se… ei se ehkä 

oo mutaista, se on vähän niinku yrittäisit…aaaam… mikähän ois semmonen, jos 
aatellaan autoa ja sieltä tulee pakoputkesta pakokaasua, niin se on vähän niinku 
yrittäisit olla siinä sen pakokaasun päällä. Niin siihen on vähän hankala laskeutua 
avaruusaluksella. Aaaaam ne olosuhteet on toki muutenki vähä erilaiset ku siellä 
auton takana pakokaasun päällä, mutta vähän sama idea siinä vois olla. Vähä 
hankala laskeutua, ku ei oo semmosta pintaa mihinkä laskeutuis. 

tai ohitti virheellisen käsityksen kokonaan.

Oppilas 1: Nii onko ne oikeesti tommoset renkaat?
Opettaja: Aaaam… no joo ehkä ne ei näytä aivan noin tarkoilta, mut kyllä ne aika tarkasti 

näkyy ja noi väritkin on suurin piirtein. Me voidaan aaa… katotaan ehitäänkö me 
kattomaan tuolta pätkä merkuriuksesta ja venuksesta niin näkee vähän niitä kuvia 
sitte. Oppilas 2?

Oppilas 2: Nii eiks nuo renkaat tuossa ympärillä oo jotai kaasua sellasta.
Opettaja: Joo…aa… Oppilas 3?
Oppilas 3: Eiks ne oo jotaki kiviä tai siis tavallan silleen, että on vaikee päästä saturnuksen 

lähelle.
Opettaja: Joo… aa.. oppilas 4?
Oppilas 4: Eiks nuo sisäplaneetat oo sillee, että ne kiertää niinku lähempää aurinkoa.
Opettaja: Joo kyllä niitä sanotaan sisäplaneetoiksi sen takia, että ne on sielä aurinkokunnan 

keskustan lähellä elikkä aurinkoa lähellä. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Oppilas 1: Kiertääkö Plutoki kumminki aurinkoa?
Opettaja: Kiertää, kyllä se on ennenki siellä kiertäny ja edelleenki se kiertää. Planeettojen 

lisäksi on paljon muutaki tavaraa, joka kiertää tuolla aurinkoa. Siellä on esimerkiksi 
siellä asteroidivyöhykkeellä nuo asteroidit, jotka kiertää siellä. Pluto eroaa 
huomattavasti noista muista ulkoplaneetoista. Se on ensinnäki todella pieni, niinku 
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te näätte, ja sen kiertorata, tässä nyt ei näy, mut se on erilainen, ku noilla muilla 
planeetoilla. Se kallistaa jotenki eri tavalla. Mä en sen tarkemmin en tiiä. Oppilas 2?

Oppilas 2: Eihän kuu oo planeetta?
Opettaja: Miksi kuu ei oo planeetta? Miksi se on kuu?
Oppilas 3: Se on tähti.
Opettaja: (hymyilee) Onko muilla planeetoilla kuita?
Oppilas 3: On monilla enemmänki…
Opettaja: Mmmm… luetaan ensin toi lyhyt teksti siitä kuvan alta ja katotaan sitte sitä 

kuujuttua. 

(Huom! Opettaja antoi kotitehtäväksi pohtia, onko kuu planeetta, mutta kysymykseen ei palattu  
enää seuraavalla tunnilla)

Omien  käsitysten  toteuttamista  estäviä  ja  edistäviä  tekijöitä. Opettajan  mukaan 

oppilaiden  kiinnostuneisuus  ja  innostuneisuus  kannustaa  omien  käsitysten 

toteuttamiseen.  Suurimmaksi  esteeksi  omien  käsitysten  toteuttamiselle  opettaja 

nimesi ajan puutteen. Hän totesi, että yksi tunti viikossa fysiikka ja kemiaa ei anna 

paljon  pelivaraa,  ja  varsinkin  kokeiden  tekeminen  tuntuu  hankalalta  ajanpuutteen 

vuoksi. Opettaja totesi myös, että luonnontieteitä opetettaessa alakoulun puolella on 

otettava huomioon,  että  kaikki  eivät  osaa pohtia  asioita,  joita tunnilla  käsitellään. 

Opettaja tarkensi tätä näkemystään vielä täydentävässä haastattelussa.

Haastattelija: Joo. Sitte vielä viimenen kysymys. Sulla oli tuota, kun mainitsit niitä esteitä sille 
tolle sun näkemyksen toteuttamiselle, niin sulla oli siellä, että alakoulun puolella 
kaikki oppilaat ei osaa pohtia. Niin haluatko tarkentaa tätä?

Opettaja: No niin siis se on ihan käsittämättömän vaikeeta. Se riippuu tosi paljon siitä, 
millanen opettaja on ollu oppilailla aiemmin.

Haastattelija: Joo.
Opettaja: Osa opettajista... On hyvin paljo sitä lukuaineiden puolella, että pelätään ehkä sitä. 

Niin musta ainakin tuntuu, mulla on niin vähän kokemusta, että voin olla väärässä. 
Tai voi tulla sellasia kysymyksiä, joihin ei osaakaan vastata tai jotakin.

Haastattelija: Mmm.
Opettaja: Ja sitten ei anneta niitten lasten sillä lailla pohtia, vaan tukeudutaan siihen, että se on 

siellä kirjassa se asia ja pysytään siinä. Ja joittenki kanssa on...Täällä ryhmässä 
esimerkiksi tulee kysymyksiä, mutta sielä on osa sellasia, jotka ei osaa miettiä niitä 
asioita. Se ajattelu on vielä semmosta, että se ei oo kehittyny sillai, että ne voi 
kyseenalaistaa tai miettiä sitä.

Haastattelija: Mmmm.
Opettaja: Se mikä lukee kirjassa on se asia. Ei tuu mieleenkään, että sitä pitäs miettiä, että 

miksi.
Haastattelija: Mi..mi..Onko sulla jotakin keinoja, miten sää pyrit niinku vähentämään sitä, että 

oppilaat niinku ois tätä, mitä sää kuvasit?
Opettaja: No se on vähän hankalaa, mulla on...Tälleki ryhmälle mää pidän vaan tän maantain 

ensimmäisen tunnin. Et sielä väistämättä on sellasia oppilaita, että näkee, että ne 
ei...No ensinnäkään niitä ei välttämättä muutenkaan lukuaineet sillä lailla kiinnosta, 
että ne ei jaksa, että se on vähä hankalaa. Aaammm. Muttaa me yritetään just niinku 
me ollaan tehty paljon syksyllä ja tossa alkukeväästä erilaisia kokeita, niin niitten 
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kautta me on yritetty sitä miettiä. Että ennen, ku me on luettu kirjasta mitään, niin 
me tehdään joku koe ja mietitään, että miksi tapahtuu niinku tapahtuu, ja mistä se 
johtuu, ja miten se vois liittyä muuhun elämään ja sitä kautta.

Haastattelija: Joo.
Opettaja: Ja se on vähä auttanu siinä, mutta tää 45 minuuttia on lyhyt aika siihen.
Haastattelija: Joo.
Opettaja: Että maa luulen kyllä, että se sieltä tulee, mutta näin pienillä se on vähä vielä sellasta. 

Ja sen huomaa varsinki noissa lukukirjan, ku sielä on semmosia, että pohdi ja mieti, 
ja mitenkä tämä liittyy, niin ne on tosi vaikeita.

Haastattelija: Joo.
Opettaja: Mä luulen, että ne muissaki aineissa, mutta sellanen, että osais miettiä sitä 

laajemmassa mittakaavassa, niin se ei onnistu kaikilta.

5.2.4 Opettaja 4 

Luonnontieteiden sisällöllisten tavoitteiden painotus. Opettaja ei pitänyt sisällöllisiä 

tavoitteita  keskeisimpinä  luonnontieteiden  opetuksen  tavoitteina.  Vaikka  tunnilla 

pyrittiin myös sisällöllisiin tavoitteisiin, niin samalla sisältöjä lähestyttiin siten, että 

niin tiedonhankinnan, ymmärryksen rakentamisen kuin tuottavan ajattelunkin taitoja 

haastettiin. Ajattelun taitoja ei kuitenkaan nostettu tietoiseksi tavoitteeksi. 

Oppilaiden  ajattelun  haastaminen  ja  tietojen  ja  taitojen  konstruointi. Opettaja 

painotti  tutkimisen  ja  pohtimisen  taitojen  oppimista  sisältöjen  rinnalla  ja  hänen 

lähestymistapansa oli selkeästi konstruktiivinen. Hän pyrki huomioimaan oppilaiden 

omat  kokemukset  ja  aikaisemman  tiedon  sekä  rohkaisemaan  oppilaita  löytämään 

ratkaisut yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Opettaja pyrki myös tukemaan oppilaita 

omaan  pohdintaan  ja  tiedon  etsimiseen,  eikä  halunnut  antaa  valmiiksi  purtuja 

vastauksia. Käytännössäkin opettaja lähti liikkeelle oppilaiden omista kokemuksista 

ja  tiedoista  eikä  antanut  selkeitä  toimintakaavoja.  Opettaja  antoi  esimerkiksi 

oppilaille  ryhmätehtävän,  jossa  heidän  tuli  pohtia  sähköturvallisuuteen  liittyviä 

kysymyksiä:  Miten  menettelet,  jos  sähkölaite  syttyy  palamaan?  Miten  autat 

sähkötapaturman  uhria?  Miten  teet  hätäilmoituksen?  Kukin  ryhmistä  sai 

pohdittavakseen yhden kysymyksen. Sähköturvallisuutta ei ollut käsitelty aiemmin, 

vaan opettaja kehotti oppilaita käyttämään hyväksi omia tietojaan aiheesta. Oppilailla 

oli  takanaan  laaja  sähköopin  jakso,  jossa  he  olivat  päässeet  itse  tutkimaan  ja 

selvittämään  sähköön  liittyviä  ilmiöitä.  Täten  oppilailla  oli  myös  eväitä  pohtia 

annettuja kysymyksiä. Kaikki tieto ei ollut löydettävissä oppikirjasta, vaan oppilaat 



 85

joutuivat  ponnistelemaan  tiedon  hankkimiseksi.  Ajattelun  taitoja  ei  kuitenkaan 

konstruoitu yhdessä oppilaiden kanssa.

Rohkaisu metakognitiivisen tason ajatteluun. Opettaja piti metakognitiivisen tason 

ajatteluun  rohkaisua  tärkeänä  ja  kertoi  pyrkivänsä  tavoitteeseen  muun  muassa 

kysymällä kysymyksiä, kuten, ”miten päättelit noin”, ”pohdipa mitä tapahtuisi, jos...” 

tai  ”miksi  niin  tapahtuisi”.  Hän  mainitsi  yhtenä  keinona  myös  yhdessä  ääneen 

ajattelun.  Opettaja  vaatikin  tunneilla  oppilaita  perustelemaan  vastauksiaan  ja 

kuvailemaan ajatteluaan.  Ajattelun taitoja ei kuitenkaan tarkasteltu tietoisesti,  eikä 

omaa ajattelua rohkaistu suunnittelemaan, seuraamaan tai arvioimaan.

Siirtovaikutuksen  edistäminen. Opettaja  piti  tärkeänä  sitä,  että  oppilaat  osaisivat 

käyttää  oppimaansa  myös  muissa  yhteyksissä.  Hän  pyrkikin  liittämään  opittavia 

asioita  oppilaiden  kokemuksiin,  aiempiin  tietoihin  ja  elämismaailmaan.  Ajattelun 

taidot saivat myös harjoitusta, kun oppilaita vaadittiin pohtimaan ja selvittämään itse. 

Tietojen suhteen oli havaittavissa niin syleilyä  kuin siltaamistakin.  Opettaja opetti 

sähköön  liittyviä  asioita  sähköturvallisuuden  kontekstissa  (syleily)  ja  rohkaisi 

oppilaita  muodostamaan  yhteyksiä  oman  arkitodellisuutensa  ja  opiskeltavien 

asioiden välille (siltaaminen). Ajattelun taitojen abstrahointia tai tietoista tarkastelua 

ei kuitenkaan havaittu.

Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Opettaja  koki  keskustelun  ja  kysymykset 

tärkeiksi  työvälineiksi,  eikä  hän  pitänyt  vaikeana  luonnontieteiden  aiheista 

keskustelua  oppilaiden  kanssa.  Hän korosti  avoimuutta,  yhteistoiminnallisuutta  ja 

yhdessä  ääneen ajattelua.  Hän oli  myös  jokseenkin eri  mieltä  siitä,  että  opettajan 

kysymysten  tärkein  tehtävä  on  tarkistaa  muistavatko  oppilaat  käsiteltyjä  sisältöjä. 

Seuratuilla  tunneilla  ei  havaittu  koko luokan  yhteisiä  keskusteluja,  vaan  kyse  oli 

kysymysten esittämisestä ja niihin vastaamisesta. Oppilaat eivät juuri kommentoineet 

toistensa  ajatuksia  tai  kysyneet  kysymyksiä.  Ryhmätöissäkään  oppilaiden  välinen 

keskustelu ei kovin oikein lähtenyt luistamaan, vaikka opettaja yritti oppilaita siihen 

rohkaista.
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Hei tehkääpä yhteistyötä… Nyt käy sillä tavalla että ku mää sanoin jolleki porukalle että 
ryhmätyö, nii sielä jokainen itsenäisesti ite vastailee… Ryhmätyössä keskustellaan 
kavereiden kanssa… Elikkä käännytään ihan kavereita kohti. 

Opettajan kysymykset olivat lähinnä pohtimista vaativia, ja hän kunnioitti oppilaiden 

kommentteja ja pyrki rakentamaan opetusta niiden pohjalta. 

Opettaja: No niin ja nyt sitte jatketaan ja kaikki muut on hiljaa paikallaan paitsi se ryhmä. 
Kuuntele. Ensimmäinen ryhmä selittää sielä, että miten menettelet, jos sähkölaite 
syttyy palamaan.

Oppilas 1: Katkaisee virran ja hiilidioksidisammuttimella tai sammutuspeitteellä tukahduttaa 
sen palon

Opettaja: Tukahduttaa joo…kyllä jauhesammuttimella, tai huovalla tai matolla… joo ihan totta
Oppilas 1: Hiilidioksidi ei jauhesammuttimella…
Opettaja: No se jauhesammutimessahan on sitä hiilidioksidia justiin
Opettaja: Mutta jauhesammutin niin se tukkii ne tuulettimet
Opettaja: Joo kyllä niin tekee… No tuota, miksi ei voi käyttää vettä sammuttamiseen tuossa 

tilanteessa? Se ryhmä vastaa… Oppilas 2
Oppilas 2: Saa sähköiskun
Opettaja: Miksi?
Oppilas 2: Noku se vesi johtaa sähköä
Opettaja: Kyllä hyvin lisätty… 

Ajankäyttö. Opettaja  piti  tärkeänä  sitä,  että  sisältöjen käsittely  ei  saa viedä  aikaa 

oppilaiden  omalta  pohdinnalta  ja  soveltamiselta.  Tämä  näkyi  myös  käytännössä. 

Opetus eteni oppilaiden ehdoilla, ja opettaja antoi oppilaille aikaa pohtia kysyttyään 

kysymyksen. Ryhmätehtävien valmisteluun aikaa annettiin kuitenkin melko vähän.

Suhtautuminen oppilaiden virheellisiin tietoihin ja ajattelutapoihin. Opettaja piti 

virheitä  tärkeinä  oppimisen  kannalta  ja  pyrki  luomaan  luokkaan  ilmapiirin,  jossa 

virheitä  uskalletaan  tehdä.  Hän  oli  jokseenkin  eri  mieltä  siitä,  että  oppilaiden 

virheelliset tiedot tai ajattelutavat tulisi korjata heti oikeiksi ja piti tärkeänä virheistä 

keskustelua  yhdessä  koko  luokan  kanssa.  Myös  käytännössä  opettaja  suhtautui 

hetkittäin  virheisiin  mahdollisuutena  ja  rakensi  opetusta  niiden  pohjalta.  Välillä 

opettaja  saattoi  korjata  virheen  suoraan,  mutta  yleensä  hän  pyrki  paikallistamaan 

virhettä kysymysten avulla.

Oppilas 1: Mikrossa sähkön avulla synnytetään mikroaaltoja. Ne leviävät tasaisesti uunitilaan 
ja pystyvät tunkeutumaan ruokaan. Kyllä joo… ja mitä siinä jos ajatellaan sitä 
ruokaa niin mitä siinä ruoassa tapahtuu sitte? Oppilas 2?

Oppilas 2: Siinä vesi ja rasva palaa pois niin se lämpenee.
Opettaja: Palaa pois. Miten oikein niinku selittäsit tarkemmin sitä? Oppilas 3?
Oppilas 3: No ne mikroaallot lämmittää niitä vesimolekyylejä sielä ruuasa.
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Opettaja: Joo rasva ja vesimolekyylejä lämmittää sielä ruuassa… eli sillä tavalla se lämpenee 
sitte se ruoka kokonaan… jos se palaa nii oiskohan se sitte oikeen syötävää. 
Oppilas 4

Oppilas 4: No ei se on ihan mustaa sitte.

Omien käsitysten toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Opettaja kuvasi erittäin 

monipuolisesti  sekä  estäviä,  että  edistäviä  tekijöitä  omien  käsitystensä 

toteuttamiselle. Esteet olivat joko opetustavasta ja opettajasta itsestään tai resurssien 

puutteesta  johtuvia.  Resursseja,  joita  opettaja  kaipaili,  olivat  riittävä  aika,  sopivat 

tilat,  tuki  ja  yhteistyö  sekä  täydennyskoulutustarjonta  ja  sen  kustantaminen. 

Erityisesti aika tuli esiin useammankin kerran. Kiire johtuu opettajan mukaan osittain 

kouluympäristöstä (esim. turhat palaverit) sekä osittain opetussuunnitelmasta. Aikaa 

on liian  vähän niin  varsinaiselle  opetukselle  (fysiikassa ja kemiassa  1h/vko)  kuin 

suunnittelutyöllekin,  joka  opettajan  mukaan  vie  paljon  aikaa.  Esteenä  voi  toimia 

myös opettajan asennoituminen. Ongelma on, jos opettaja ei anna tilaa oppilaiden 

näkemyksille  eikä  rohkene  ottamaan  vastaan  oppilaiden  omia  kokemuksia,  koska 

pelkää kaaosta.  Esteeksi voi muodostua myös opettajan oman sisältötiedon puute. 

Myös oppikirjasidonnaisuus ja tuntien irrallisuus voivat estää opettajan kuvaaman 

konstruktiivisen  näkemyksen  toteutumista.  Opettaja  luetteli  myös  monia 

konstruktiivisen käsityksen toteuttamista edistäviä tekijöitä. Näitä olivat itse oppilaat, 

opettajan oma mielikuvitus sekä opettajan halu oppia uutta ja tutkia omaa työtään. 

5.2.5 Kokonaiskuva käsityksistä,  käytänteistä ja niiden suhteesta 

Luonnontieteiden  sisällöllisten  tavoitteiden  painotus. Yksikään  opettajista  ei 

vähätellyt  sisällöllisten tavoitteiden merkitystä ja kaikki pitivät tärkeänä keskeisten 

sisältöjen ymmärtämistä. Luonnontieteen sisällöt olivatkin vahvasti läsnä jokaisella 

seuratulla  tunnilla. Suurin  osa  opettajista  piti  kuitenkin  muita  tavoitteita,  kuten 

tutkimisen  ja  pohtimisen  taitoja  sekä  oppilaiden  mielenkiinnon  herättämistä, 

sisältöjen  oppimista  tärkeämpinä.  Opettajien  käsityksissä  olikin  eroja  siinä  miten 

sisältöjä  painotettiin  suhteessa  muihin  tavoitteisiin.  Nämä  erot  näkyivät  myös 

käytänteissä,  mutta  kaikilla  opettajilla  käsitykset  eivät  siirtyneet  käytäntöön 
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johdonmukaisesti.  Esimerkiksi  opettaja  2  piti  tutkimisen  ja  pohtimisen  taitoja 

sisältöjen  oppimista  tärkeämpinä,  mutta  tämä  ei  juuri  näkynyt  hänen 

opetuskäytänteissään,  sillä  molemmilla  seuratuilla  tunneilla  sisältöjen  oppiminen 

korostui  yli  muiden  tavoitteiden.  Ajattelun  taidoista  pyrittiin  kehittämään  mm. 

tiedonhankinnan  taitoja,  kriittisen  arvioinnin  taitoja  ja  soveltamisen  taitoja,  mutta 

seuratuilla  oppitunneilla  ajattelun  taidot  eivät  olleet  tietoinen  tavoite,  vaan  niitä 

korkeintaan haastettiin sisältöjen oppimisen yhteydessä.

Oppilaiden ajattelun haastaminen sekä tietojen ja taitojen konstruointi. Suurin osa 

opettajista kertoi pyrkivänsä haastamaan oppilaita ajattelemaan ja vaativansa heitä 

pohtimaan  sisältöjen  oppimisen  yhteydessä.  Merkkejä  oppilaiden  ajattelun 

haastamisesta havaittiin myös jonkin verran kaikkien opettajien tunneilla. Kuitenkin 

vain  yksi  opettaja  haastoi  oppilaita  ajattelemaan  johdonmukaisesti 

opetuskäytänteissään. Valitettavasti seurattiin myös useita tunteja, joilla oppilaiden ei 

juuri tarvinnut aivonystyröitään rasittaa. Näillä tunneilla oppilaat lähinnä kopioivat 

tietoja oppikirjan teksteistä.

Opettajista  kahdella  oli  selkeästi  konstruktiivinen käsitys  oppimisesta,  mutta 

vain  yhden  opettajan  opetus  noudatti  näitä  konstruktiivisia  periaatteita 

johdonmukaisesti.  Puolet opettajista  (opettajat  3 ja 4) oli  jokseenkin tai  täysin eri 

mieltä  siitä,  että  oppilaat  oppivat  parhaiten  luonnontieteissä  tutkimaan  ja 

ratkaisemaan  ongelmia,  jos  opettaja  näyttää  tai  kertoo  ensiksi,  kuinka  kannattaa 

menetellä. Opettajat 1 ja 2 puolestaan eivät osanneet sanoa, oppivatko oppilaat näin 

parhaiten.  Kukaan  opettajista  ei  käytännössä  konstruoinut  eli  rakentanut  ajattelun 

taitoja  yhdessä  oppilaiden  kanssa,  mutta  ei  myöskään  opettanut  niitä  suoraan 

sääntöinä ja ohjeina, sillä ajattelun taitoja ei nostettu tietoisen tarkastelun kohteeksi 

yhdelläkään oppitunnilla. 

Metakognitiivisen  tason  ajatteluun  rohkaisu. Lähes  kaikki  opettajat  pitivät 

metakognitiivisen  tason  ajatteluun  rohkaisua  tärkeänä  ja  olennaisena  alakoulun 

luonnontieteen  tunneilla.  Seuratuilla  tunneilla  kävi  kuitenkin  ilmiselväksi 

metakognitiivisen tason ajatteluun ohjaamisen puute. Jonkin verran jotkut opettajat 

rohkaisivat  oppilaita  perustelemaan  vastauksiaan  tai  puhumaan  auki  ajatteluaan, 
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mutta varsinaista tietoista ajattelun taitojen tarkastelua tai rohkaisua oman ajattelun 

suunnitteluun,  seuraamiseen  tai  arvioimiseen  ei  havaittu  yhdelläkään  seuratulla 

tunnilla.

Siirtovaikutuksen edistäminen.  Kaikki opettajat olivat jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä siitä, että on tärkeää, että oppilaat osaavat käyttää luonnontieteiden tunneilla 

oppimaansa myös muissa yhteyksissä.  Osa opettajista pyrki  sisältöjä opiskeltaessa 

lähtemään  liikkeelle  oppilaiden  tiedoista  ja  kokemuksista,  opettamaan  asioita 

sellaisissa  konteksteissa,  joissa olettavat  oppilaiden niitä  tarvitsevan (syleily)  sekä 

muodostamaan  yhteyksiä  opittavan  asian  ja  oppilaiden  elämismaailman  välille 

(siltaaminen).  Opittuja  sisältöjä  pyrittiin  myös  harjoittelemaan  systemaattisesti  eri 

konteksteissa. Nämä pyrkimykset näkyivät jonkin verran myös käytännössä. Sama ei 

kuitenkaan  koskenut  ajattelun  taitojen  opettelua.  Opettajat  eivät  selvittäneet 

oppilaiden aiempia ajattelun taitoja tai pyrkineet liittämään näitä taitoja oppilaiden 

elämismaailmaan.  Osa opettajista  haastoi  ja harjoitutti  oppilaiden ajattelun taitoja, 

mutta niitä ei tarkasteltu tietoisesti tai pyritty abstrahoimaan.

Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Opettajat  eivät  pitäneet  alakouluikäisten 

oppilaiden kanssa luonnontieteiden aiheista keskustelemista vaikeana, ja keskustelu 

ja kysymykset vaikuttivat olevan opettajien mielestä tärkeitä työkaluja opetuksessa. 

Varsinaista  ajattelua  kehittävää  keskustelua  ei  havaittu  yhdelläkään  seuratulla 

tunnilla.  Osa  opettajista  esitti  kyllä  hyviä,  pohtimista  vaativia  kysymyksiä,  ja 

oppilaiden  vastausten  ja  niiden  pohjalta  rakennettujen  jatkokysymysten  avulla 

rakennettiin opetusta eteenpäin, mutta todellista vuorovaikutteista ajatusten vaihtoa 

ei  ollut  huomattavissa.  Oppilaat  kysyivät  ja  kommentoivat  erittäin  vähän  lukuun 

ottamatta  opettajan  3  oppitunteja.  Opettaja  3  ei  kuitenkaan  käyttänyt  oppilaiden 

kysymyksiä ja kommentteja keskustelun rakentamiseen.

Ajankäyttö. Kaikki  opettajat  kokivat,  että  aika  ei  luonnontieteiden  tunneilla  riitä 

kaikkeen. Erityisesti fysiikkaa ja kemiaa opettavat opettajat kritisoivat tuntimäärän 

vähyyttä.  Opettajien välillä oli kuitenkin eroja siinä, mihin vähäinen aika haluttiin 

käyttää. Suurin osa opettajista oli valmis karsimaan opetettavia sisältöjä ja painotti, 
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että on tärkeämpää, että oppilaat ymmärtävät keskeisimmät asiat, oppivat esimerkiksi 

tutkimisen  ja  soveltamisen  taitoja  ja  kiinnostuvat  asioista.  Ajan  puute  näkyi 

käytännössä yhden opettajan tunneilla sekä muilla opettajilla hetkittäin ryhmätöiden 

yhteydessä.

Oppilaiden virheellisiin käsityksiin ja ajattelutapoihin suhtautuminen. Opettajien 

käsitykset oppilaiden virheellisiin tietoihin ja ajattelutapoihin suhtautumisesta olivat 

jaettavissa kahteen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa oltiin jokseenkin samaa 

mieltä  siitä,  että  luonnontieteiden  tunnilla  esiin  tulevat  virheelliset  käsitykset  tai 

ajattelutavat on hyvä korjata heti oikeiksi.  Toisessa kategoriassa oltiin sitä mieltä, 

että  oppilaiden  virheellisiä  käsityksiä  tai  ajattelutapoja  ei  välttämättä  kannata  heti 

korjata  oikeiksi,  ja  niistä  kannattaa  keskustella  koko luokan kanssa.  Käytännössä 

ainoastaan opettaja 4 käytti  hetkittäin oppilaiden virheitä rakentavasti  opetuksensa 

pohjana.

Käsitysten  ja  käytänteiden  suhde. Tutkimuksessa  huomattiin,  että  opettajien 

käsitykset eivät siirry käytännön opetustyöhön johdonmukaisesti. Kaksi opettajista (1 

ja 2) kuvasi hyvin niukasti pedagogisia käsityksiään, ja ne tuntuivat olevan melko 

tiedostamattomia.  Molemmat kertoivat,  että opetuksellisia ratkaisuja tehdään usein 

melko  automaattisesti  niitä  sen  kummemmin  pohtimatta. Näillä  opettajilla 

pedagogiset käsitykset eivät siirtyneet johdonmukaisesti käytännön opetustilanteisiin. 

Opettajille  3  ja  4  oli  yhteistä  se,  että  heidän  pedagogiset  käsityksensä  olivat 

tiedostettuja,  ja  he  tuntuivat  pohtivan  pedagogisia  ratkaisujaan.  Opettajan  4 

pedagogiset  käsitykset  siirtyivätkin  melko  laajasti  hänen  käytänteisiinsä,  mutta 

opettajan 3 käsitykset eivät aina. Opettajien 3 ja 4 välillä oli yksi selkeä ero, joka 

koski ajankäyttöä. Molemmat opettajat kokivat, että aikaa on liian vähän. Opettaja 3 

pyrki karsimaan niin sisältöjä kuin valikoimaan työtapojakin ajan säästämiseksi, kun 

opettaja 4 puolestaan oli sitä mieltä, että sisällöllisiin tavoitteisiin pyrkiminen ei saa 

viedä aikaa oppilaiden omalta pohdinnalta ja soveltamiselta. Opettajan 4 toiminnassa 

kiire ei juuri näkynyt, kun taas opettaja 3 antoi ajan puutteen näkyä toiminnassaan ja 

mainitsi asiasta myös oppilaille useampaan kertaan. 
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Näyttäisi  siltä,  että  opettajan  tietoisuus  omista  pedagogisista  käsityksistään  voi 

vaikuttaa  siihen,  miten  johdonmukaisia  ja  yhtenäisiä  pedagogiset  käytänteet  ovat. 

Ero opettajien 3 ja 4 välillä osoittaa kuitenkin, että myös muita väliin tulevia tekijöitä 

voi olla.

Opettajilta  kysyttiin  omien  käsitysten  toteuttamista  estäviä  ja  edistäviä 

tekijöitä.   Kuvatut  esteet  johtuivat  traditiosta  (totuttu  tukeutumaan  kirjaan  tai 

opettajan antamiin ratkaisuihin), opettajasta (kaaoksen pelko, sisältötiedon hallinnan 

puute) sekä resurssien puutteesta (oppituntien määrä, riittävä aika, sopivat tilat, tuki, 

yhteistyö,  täydennyskoulutustarjonta ja sen kustannusten kattaminen).  Resursseista 

erityisesti  aika  tuli  esiin  useammankin  kerran.  Kiireen  kuvattiin  johtuvan osittain 

kouluympäristöstä (esim. turhat palaverit) sekä osittain opetussuunnitelmasta. Aikaa 

koettiin olevan liian vähän niin varsinaiselle opetukselle kuin suunnittelutyöllekin. 

Aikapulakritiikki  koski  erityisesti  kemian  ja  fysiikan  opetusta.  Myös  oppilaista 

johtuvia  esteitä  (oppilaiden  ajattelun  kehitys,  rauhattomuus,  omakohtaisten 

luontokokemusten puute) tuli esille. Edistäviä tekijöitä kuvattiin vähemmän, mutta 

näitä olivat oppilaiden innostuneisuus ja kiinnostus sekä opettajan mielikuvitus, halu 

oppia ja halu tutkia omaa työtään.
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6 TAITAVA AJATTELU JA PERUSOPETUKSEN 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

6.1 Taitavan ajattelun pedagogiikka ja opetuksen lähtökohdat ja toteutus 

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteisiin  on  kirjattu  yleisiä  ohjeita  liittyen 

opetuksen järjestämisen lähtökohtiin ja opetuksen toteuttamiseen. 

Oppimiskäsitys kuvataan konstruktiiviseksi. Oppiminen käsitetään aktiiviseksi 

ja  tavoitteelliseksi  tietojen  ja  taitojen  rakennusprosessiksi,  joka  sisältää 

ongelmanratkaisua.  Siihen  sanotaan  vaikuttavan  aiemmin  rakentunut  tieto, 

motivaatio  ja  oppimis-  ja  työskentelytavat.  (Opetushallitus  2004,  18.)  Näiden 

asioiden  tiedostaminen  ja  huomioiminen  opetuksessa  on  ratkaisevan  tärkeää 

oppilaiden ajattelun taitojen kehittymisen kannalta. 

Konstruktiivisen  oppimiskäsityksen  kanssa  ristiriidassa  voivat  kuitenkin  olla 

seuraavat opetuksen tehtäviksi määritellyt:

…[Perusopetuksen]  tehtävänä  on toisaalta  tarjota  yksilölle  mahdollisuus  hankkia  yleissivistystä ja 
suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa… 
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä 
on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle--. (alleviivaukset lisättyjä)

 Opetushallitus 2004, 14

Mikäli yleissivistys tai kulttuuriperintö ymmärretään paketiksi, joka voidaan siirtää 

oppilaille,  voi  ajattelun  taitojen  painottaminen  koulussa  estyä.  Siirtäminen  kuvaa 

yksisuuntaista  toimintaa  eikä  korosta  oppimisen  aktiivista  ja  prosessuaalista 

luonnetta.  Ajatus  oppimisesta  ja  opettamisesta  kulttuuriperinnön  siirtämisenä  ja 

vastaanottamisena  heijastelee  myös  staattista  tiedonkäsitystä.  Kulttuuriperintöä  ei 

liene tarkoituksenmukaista siirtää oppilaille sellaisenaan, vaan antaa heille välineitä 

ottaa siitä aineksia omaan ajatteluunsa ja siten valmiuksia luoda uutta, vahvempaa 
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perintöä.  Onneksi  samassa  kappaleessa  opetuksen  tehtäväksi  on  kuvattu  myös 

seuraavaa:

[Perusopetuksen] tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria 
sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

 Opetushallitus 2004, 14

Fyysisen  oppimisympäristön  tulee  opetussuunnitelman  perusteiden  mukaan 

mahdollistaa  monipuolisten  opiskelumenetelmien  ja  työtapojen  käyttö,  ja  antaa 

oppilaille  mahdollisuus  aktiiviseen  ja  itsenäiseen  opiskeluun.  Oppimisympäristön 

tulee  olla  fyysisesti,  psyykkisesti  ja  sosiaalisesti  turvallinen.  Oppilaan 

oppimismotivaatiota  ja  uteliaisuutta  on  tuettava,  ja  edistettävä  aktiivisuutta, 

itseohjautuvuutta  sekä  luovuutta  tarjoamalla  kiinnostavia  ongelmia. 

Tavoitteellisuuteen ja oman toiminnan arviointiin täytyy kannustaa.  Tavoitteena on 

avoin,  rohkaiseva,  kiireetön  ja  myönteinen  ilmapiiri.  (Opetushallitus  2004,  18.) 

Kaiken  kaikkiaan  opetussuunnitelman  perusteissa  kuvattu  oppimisympäristö  olisi 

ihanteellinen  taitavan  ajattelun  harjoittelulle.  Oppilaille  halutaan  tarjota  aikaa 

ajatella,  turvallinen  ilmapiiri,  jossa  uskaltaa  kysyä  ja  erehtyä  sekä  virikkeitä 

stimuloimaan  ajattelua.  Lisäksi  uteliaisuus  ja  luovuus  mainitaan  käsitteinä. 

Metatason  ajatteluun  viittaavat  tavoitteellisuus  ja  oman  toiminnan  arviointi. 

Opetussuunnitelman perusteiden oppimisympäristöä koskeva osa näyttäisi siis olevan 

samassa linjassa taitavan ajattelun pedagogiikan kanssa. 

Opetussuunnitelman  perusteissa  on  määritelty  perusteita  myös  työtapojen 

valinnalle.  Työtapojen  tulisi  rohkaista  aktiiviseen  ja  tavoitteelliseen  toimintaan, 

virittää  halu  oppia  sekä  kehittää  tiedon  hankkimisen,  soveltamisen  ja  arvioinnin 

taitoja.  Myös  oppimisen  prosessuaalinen  luonne  tulee  huomioida,  ja  pyrkiä 

edistämään jäsentyneiden tietorakenteiden  syntyä.  Työtapojen tulisi  myös  kehittää 

oppilaan taitoja ottaa  vastuuta omasta  oppimisesta  ja kykyä  tiedostaa,  reflektoida, 

arvioida  sitä  sekä  vaikuttaa  omaan  oppimiseen.  (Opetushallitus  2004,  19.)  Nämä 

työtavoille  esitetyt  vaatimukset  ovat  edellytyksiä  myös  ajattelua  kehittävälle 

opetukselle, eli työtapojen kuvaus tukee ajattelun kehittämistä. Opetussuunnitelman 
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perusteiden  mukaan  työtapojen  tehtävä  on  kehittää  oppimisen,  ajattelun  ja 

ongelmanratkaisun taitoja. Tarkemmin ei kuitenkaan määritellä ja eritellä, mitä nämä 

ajattelun taidot ovat. 

Opetussuunnitelman  perusteissa  opetuksen  lähtökohtien  ja  toteutuksen 

yhteydessä  käsite  ajattelun  taidot  mainitaan  ainoastaan  työtapojen  yhteydessä. 

Opetuksen  lähtökohdat  ja  toteutukselle  esitetyt  tavoitteet  ja  vaatimukset  ovat 

kuitenkin pitkälti samassa linjassa taitavan ajattelun pedagogiikan kanssa. 

6.2 Taitavan ajattelun pedagogiikka ja arviointi 

Opintojen aikaisen  arvioinnin  tehtävä  on opetussuunnitelman perusteiden  mukaan 

ohjata  ja  kannustaa  opiskelua.  Arvioinnissa  tulee  ottaa  huomioon  sen  merkitys 

oppimisprosessissa.  Arvioinnin  avulla  ohjataan  oppilasta  tiedostamaan  omaa 

ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtämään oppimistaan. Perusopetuksen tehtävä 

on myös kehittää oppilaan kykyä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kautta halutaan 

tukea  oppilaan  itsetuntemusta,  myönteistä  minäkuvaa  ja  opiskelutaitojen 

kehittymistä. Arviointi  perustuu  hyvän  osaamisen  kriteereihin,  jotka  on  kuvattu 

kunkin oppiaineen yhteydessä. Arviointi voi olla sanallinen, numeraalinen tai näiden 

yhdistelmä. (Opetushallitus 2004, 262–265.)  

Numeroarvosana  kuvaa  osaamisen  tasoa.   Sanallisella  arvioinnilla  voidaan  kuvata  myös  oppilaan 
edistymistä  ja  oppimisprosessia.  Yhteisten  aineiden  arvioinnissa  tulee  todistuksissa  käyttää 
numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla.

                     Opetushallitus 2004, 262

Yllä  olevat  arvioinnille  esitetyt  vaatimukset  tukevat  ajatusta  siitä,  että  arvioinnin 

tulisi olla osa oppimisprosessia. Arvioinnin kautta halutaan oppilaille ilmaistaan se, 

mitä  heiltä  odotetaan,  ja  millaiseen  toimintaan  rohkaistaan.  Opetussuunnitelman 

perusteiden  mukaan  arvioinnin  tarkoitus  on  auttaa  oppilasta  tiedostamaan  omaa 

ajatteluaan  ja  ymmärtämään  omaa  oppimistaan,  mikä  palvelee  myös  ajattelun 

taitojen kehittämistä. Voidaan pohtia onko numeroarviointi paras tapa pyrkiä tähän 

tavoitteeseen.  Numeroarvostelua  ei  ole  pakko käyttää  ennen kahdeksatta  luokkaa, 
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mutta toisaalta sitä voi alkaa käyttää vaikka jo ensimmäisellä luokalla. Voi olla, että 

numeron  saadessaan  oppilas  kiinnittää  ensisijassa  huomiota  siihen,  onko  hän 

suoriutunut hyvin vai huonosti, ja siihen, miten hän on suoriutunut suhteessa muihin. 

Toissijaiseksi jää kiinnostus siitä, mitä hän on tai ei ole oppinut. Huomio kiinnittyy 

enemmän oman ja muiden suoriutumisen  vertaamiseen,  ja  odotusten täyttämiseen 

kuin itse oppimiseen. Annetaanko oppilaille siis vääränlainen viesti tavoitteista, kun 

heitä arvioidaan numeroin? 

Opetussuunnitelman  perusteissa  esitetyt  arvioinnin  tavoitteet  ja  periaatteet 

eivät  näyttäisi  estävän  ajattelun  kehittämistä.  Arvioinnissa  halutaan  huomioida 

oppimisprosessi ja tukea oppilaan itsetiedostusta,  joka on edellytys  myös ajattelun 

taitojen  kehittymiselle.  Numeroarvostelu  voi  kuitenkin  olla  seikka,  joka  estää 

oppilaiden  huomion  kiinnittymistä  oleelliseen  eli  itse  oppimiseen. 

Opetussuunnitelman  perusteet  antavat  mahdollisuuden  joko  käyttää  tai  olla 

käyttämättä numeroarvostelua alakoulussa.

6.3 Taitava ajattelu luonnontieteitä koskevissa osissa 

Opetussuunnitelman perusteissa yhteistä kaikille luonnontieteellisille oppiaineille on 

tutkivaan lähestymistapaan tukeutuva opetus. Luonnon tutkimisen taidot on kaikissa 

oppiaineissa  kirjattu  omana  kokonaisuutenaan  hyvän  osaamisen  kriteereihin. 

Oppilaiden  halutaan  siis  rakentavan  luonnontieteen  tietoja  ja  taitoja  aktiivisen 

tutkimisen kautta.

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa 
lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät  asiat, ilmiöt ja tapahtumat 
sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. 

                   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 170

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä…Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan 
oppimiseen

                   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 176
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Fysiikan ja Kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset, 
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti 
fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita.

                  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 188 

Käsitteitä  ajattelu  tai  ajattelun  taidot  ei  ole  kuitenkaan  mainittu  yhdenkään 

oppiaineen  yhteydessä.  Sana  ”pohtia”  mainitaan  kaksi  kertaa  kemian  ja  fysiikan 

yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ajattelun taidot olisi näkyvissä 

tavoitteissa. 

6.3.1 Tiedon hankintaan liittyvät ajattelun taidot 

Tiedon  hankintaan  liittyvät  ajattelun  taidot,  kuten  mieleen  palauttaminen, 

tunnistaminen  ja  havaitseminen  näkyivät  opetussuunnitelman  perusteiden 

luonnontieteitä koskevissa osissa melko hyvin.

Ympäristö- ja luonnontiedossa oppilaan tulisi opetussuunnitelman perusteiden 

(2004, 170–174) mukaan tulisi oppia hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä 

havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Havaintoja tulisi 

oppia  tekemään  eri  aisteja  ja  yksinkertaisia  tutkimusvälineitä  käyttäen,  ja  osata 

kohdistaa  huomio  havaintojen  teon  kohteen  olennaisiin  piirteisiin.  Oppilaan  tulisi 

myös  oppia  käyttämään  erilaisia  tietolähteitä.  Opetuksen  pohjana  ovat  oppilaan 

aikaisemmat  tiedot,  taidot  ja  kokemukset.  Oppilaan  ennakkokäsityksiä  ei  siis 

sivuuteta,  vaan  niistä  lähdetään  liikkeelle,  mikä  edistää  oppilaan  taitoa  etsiä 

muististaan olennaisia tietoja ja taitoja ja muodostaa merkityksellisiä tietorakenteita. 

Ympäristö-  ja  luonnontiedon  osalta  opetussuunnitelman  perusteista  on  siis 

löydettävissä  kehotus  kehittää  oppilaan  kykyä  hakea  tietoa  niin  muististaan, 

havaintojensa kautta kuin muista lähteistäkin.

Biologiassa ja maantiedossa oppilaan tulisi oppia havainnoimaan ja tutkimaan 

luontoa  ja  kehittämään  ympäristönlukutaitoaan.  Oppilaan  tulisi  myös  oppia 

tulkitsemaan  ja  käyttämään  karttoja,  tilastoja,  diagrammeja,  kuvia  ja  sähköisiä 

viestimiä tiedon lähteinä. (Opetushallitus 2004, 176–179.)

Kemiassa  ja  fysiikassa  puolestaan  lähtökohtana  ovat  oppijan  aikaisemmat, 

tiedot, taidot ja kokemukset, kuten ympäristö- ja luonnontiedossakin. Tämän lisäksi 
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oppilaan  tulisi  oppia  tekemään  havaintoja  ja  mittauksia  ja  oppia  kohdistamaan 

huomionsa  havaintojen  teon  kohteen  olennaisiin  piirteisiin  sekä  etsimään  tietoa 

tutkittavasta  kohteesta.  Oppilaan  tulisi  myös  oppia  kokoamaan  eri  lähteistä 

löytämäänsä tietoa. (Opetushallitus 2004, 188–190.)

6.3.2 Ymmärryksen rakentamiseen liittyvät ajattelun taidot

Ymmärryksen  rakentamiseen  liittyvät  ajattelun  taidot  kuten  ajatusten  kehittely  ja 

jakaminen,  kaavojen  ja  sääntöjen  työstäminen,  käsitteiden  muodostaminen  sekä 

ajatusten  järjestäminen  näkyvät  opetussuunnitelman  perusteissa  jonkin  verran. 

Lähinnä ymmärrykseen pyrkiminen on ilmaistu valitsemalla joissakin kohdissa sana 

ymmärtää ilmaisujen osaa kuvata, tuntee tai tietää sijaan. Jonkin verran tuodaan esiin 

myös käsitteiden hahmottamista ja käyttämistä sekä ajatusten järjestämistä kuvaillen, 

vertaillen ja luokitellen.

Ympäristö-  ja  luonnontiedossa  oppilaan  tulisi  oppia  ymmärtämään  luontoa, 

rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä ihmisten erilaisuutta, terveyttä 

ja sairautta. Oppilaan tulisi myös oppia ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä 

vuorovaikutusta. Omien havaintojen kuvailu, vertailu ja luokittelu mainitaan myös 

tavoitteeksi. Oppilaan tulisi myös osata käyttää keskeisiä käsitteitä sekä hahmottaa 

niitä kokonaisuuksina. Oppilaan tulisi oppia ilmaisemaan ja esittämään tietoa, mutta 

ajatusten jakamista tai yhdessä kehittelyä ei mainita. (Opetushallitus 2004, 170–174.)

Biologiassa  ja  maantiedossa  oppilaan  tulisi  oppia  ymmärtämään  eliöiden  ja 

niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä luonnon ja ihmisen toimintaan 

liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös eliökunnan 

hahmottaminen  kokonaisuutena  ja  eliöiden  luokittelu.  (Opetushallitus  2004,  176–

179.)

Fysiikassa  ja  kemiassa  fysiikan  ja  kemian  peruskäsitteitä  ja  periaatteita 

rakennetaan  oppilaan  aiemmista  tiedoista,  taidoista  ja  kokemuksista  sekä  heidän 

tekemistään havainnoista ja tutkimuksista lähtien, mikä sinänsä edistää merkitysten 

rakentumista  ja  ymmärryksen  muodostumista.  Tavoitteena  on  myös  oppia 

käyttämään  käsitteitä  aineiden,  kappaleiden  ja  ilmiöiden  ominaisuuksien 

kuvailemisessa, vertailussa ja luokittelemisessa. (Opetushallitus, 2004, 188–190.) 
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6.3.3 Tuottavan ajattelun taidot 

Tuottavan  ajattelun  taitoja  ovat  muun  muassa  päättely,  selittäminen, 

ongelmanratkaisu, systemaattisen tutkimisen taidot sekä luovan ajattelun taidot.  Jo 

aiemmin  tuli  ilmi,  että  tutkivaa  ja  ongelmakeskeistä  lähestymistapaa  korostetaan 

opetussuunnitelman perusteissa kaikkien luonnontieteellisten oppiaineiden kohdalla. 

Muuten  tuottavaa  ajattelua  ei  tuoda  esille  ympäristö-  ja  luonnontiedossa  tai 

biologiassa ja maantiedossa. Fysiikassa ja kemiassa sen sijaan ilmaistaan tavoitteeksi 

johtopäätösten  tekemisen  oppiminen,  syy-seuraussuhteiden  tunnistaminen  sekä 

ilmiöiden ja ominaisuuksien selittäminen. Myös yksinkertaisten kokeiden tekemistä 

opitaan.  Luovuutta  ei  mainittu  ollenkaan  minkään  oppiaineen  yhteydessä. 

(Opetushallitus 2004, 170–190.)

6.3.4 Strateginen ja reflektiivinen ajattelu

Strateginen  ja  reflektiivinen  ajattelu  tavoitteena  loistaa  poissaolollaan 

opetussuunnitelman perusteissa kaikkien luonnontieteellisten oppiaineiden kohdalla. 

Oman  ajattelun  tiedostamista,  suunnittelua,  kontrollointia  tai  arviointia  ei  millään 

tavalla mainita tavoitteena yhdenkään luonnontieteellisen oppiaineen kohdalla. Tämä 

huomio  oli  hämmentävä,  sillä  ajattelun  kehittämistä  käsittelevään  kirjallisuuteen 

tutustuessani metakognitiivisen tason ajattelun suuri merkitys ajattelun kehittymisen 

kannalta oli niitä ainoita asioita, joista tutkijat ovat melko yksimielisiä.

6.3.5 Rohkea tiedon etsintä ja vastuullinen suhtautuminen tietoon 

Varsinaisten  ajattelun  taitojen  lisäksi  taitavaan  ajatteluun  tarvitaan  halua  ja 

herkkyyttä ottaa ajattelun taidot käyttöön. Tietoa tulisi etsiä rohkeasti eli olla utelias, 

avomielinen ja pyrkiä ymmärtämään. Toisaalta tietoon tulisi suhtautua vastuullisesti 

eli  ajattelussa tulisi  olla  suunnitelmallinen,  huolellinen ja kriittinen.  Kuinka nämä 

taitavan ajattelun elementit näkyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

alakoulun luonnontieteitä koskevissa osissa? 

Ympäristö- ja luonnontiedossa tavoitteena on että oppilas oppii vertailemaan 

eri  tavoin  hankkimaansa  tietoa  (Opetushallitus  2004,  172),  biologiassa  ja 
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maantiedossa tavoitellaan sitä, että oppilas osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä 

(Opetushallitus  2004,  178)  kun  taas  fysiikassa  ja  kemiassa  oppilaan  tulisi  oppia 

kokoamaan  eri  lähteistä  löytämäänsä  tietoa  sekä  pohtimaan  sen  oikeellisuutta 

aikaisempien  tietojensa,  tutkimustensa  ja  muiden  kanssa  käytyjen  keskustelujen 

perusteella (Opetushallitus 2004, 189). Älyllinen huolellisuus siis tulee esille, mutta 

se ymmärretään varsin suppeasti lähdekritiikkinä. Tutkiminen painottuu tavoitteissa 

varsin paljon, joten olisi tärkeää korostaa kriittisyyttä ja huolellisuutta osana myös 

omaa ajattelua ja tutkimista. 

Avomielisyyttä  tai  uteliaisuutta  ei  erikseen  ohjata  rohkaisemaan,  mutta 

oppilaita  halutaan  fysiikassa  ja  kemiassa  innostaa  luonnontieteiden  opiskeluun, 

biologiassa  halutaan  tarjota  myönteisiä  elämyksiä  ja  kokemuksia  ja  ympäristö-  ja 

luonnontiedossa  halutaan  kehittää  oppilaiden  myönteistä  luontosuhdetta 

elämyksellisen ja kokemuksellisen opetuksen avulla. (Opetushallitus 2004.) Tällaiset 

tavoitteet  ovat  omiaan  edistämään  oppilaiden  avoinmielisyyden  ja  uteliaisuuden 

syntyä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman alakoulun luonnontieteitä  koskevista osista on 

löydettävissä taitavan ajattelun elementtejä, kun osaa etsiä, mutta ne eivät muodosta 

yhtenäistä tavoitetta. Tutkimisen taitoja korostetaan kyllä, mutta ne ovat vain pieni 

osa taitavan ajattelun kirjosta. Voitaneen sanoa,  että opetussuunnitelman perusteet 

luonnontieteiden  osalta  eivät  estä,  mutta  eivät  erityisemmin  tuekaan  opettajan 

pyrkimystä kehittää oppilaiden ajattelua. Taitavan ajattelun elementit ovat paremmin 

läsnä  ympäristö-  ja  luonnontietoa  ja  kemiaa  ja  fysiikkaa  koskevissa  osissa  kuin 

biologiaa ja maantietoa koskevissa osissa.
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POHDINTA

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  oli  selvittää,  millaisia  pedagogisia  käsityksiä 

alakoulun  opettajilla  on  oppilaiden  ajattelun  kehittämisestä  luonnontieteiden 

tunneilla, ja miten nuo käsitykset siirtyvät heidän opetustyöhönsä. Myös opettajien 

käsitysten  ja  käytänteiden  suhteeseen  vaikuttavia  tekijöitä  tutkittiin.  Lisäksi 

selvitettiin,  miten  ajattelun  taidot  tavoitteena  ilmenevät  perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa, ja millaisia oppimisen ja opettamisen lähtökohtia ja 

käytänteitä  niissä  rohkaistaan?  Näiden tutkimustehtävien  kautta  haluttiin  herätellä 

keskustelua  siitä,  millaisen  pohjan  alakoulu  muodostaa  oppilaiden  ajattelun 

kehittymiselle. 

Ajattelun  taidot  tavoitteena  sisältöjen  rinnalla.  Nickersonin  (1987,  29)  mukaan 

ajattelun  kehittämisen  tulisi  olla  selkeästi  määritetty  tavoite  sisältöjen  oppimisen 

rinnalla,  sillä  taitava  ajattelu  ei  kehity  itsestään  muun  toiminnan  ohella.  Zohar 

(2004a,  41–54)  puolestaan  on  havainnut,  että opettajat  näkevät  usein  taitavan 

ajattelun tärkeänä tavoitteena, mutta sen nähdään vievän liikaa aikaa tärkeämmältä 

tavoitteelta,  eli  sisältöjen  oppimiselta.   Kaikki  tutkitut  opettajat  pitivät  tärkeänä 

keskeisten sisältöjen ymmärtämistä ja kykyä käyttää näitä sisältöjä hyväkseen muissa 

yhteyksissä. Suurin  osa  opettajista  ei  kuitenkaan  nähnyt  sisällöllisiä  tavoitteita  

keskeisimpinä luonnontieteiden opetuksen tavoitteina, vaan muun muassa tutkimisen,  

kriittisen  arvioinnin  ja  soveltamisen  taitoja  pidettiin  tärkeinä.  Seuratuilla  

oppitunneilla  kukaan  opettajista  ei  kuitenkaan  nostanut  näitä  tai  muita  ajattelun  

taitoja  tietoisiksi  tavoitteiksi,  vaikka  osa  opettajista  käyttikin  opetusmenetelmiä,  

jotka  haastoivat  oppilaita  käyttämään  näitä  taitoja. Sisältöjen  painottaminen  yli 

muiden tavoitteiden ei siis näyttäisi olevan oppilaiden ajattelun kehittämisen esteenä. 

Pikemminkin  ongelma  vaikuttaisi  olevan  se,  että  opettajien  tärkeänä  pitämien 

taitojen tietoinen harjoittelu ei jostakin syystä korostu oppitunneilla.
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Ajattelua kognitiivisella ja metakognitiivisella tasolla.  Moseley ym. (2005) jakavat 

ajattelun  taidot  kognitiivisiin  taitoihin  (tiedon  hankinnan  taidot,  ymmärryksen 

rakentaminen  sekä  tuottava  ajattelu)  sekä  metakognitiivisen  tason  taitoihin 

(strateginen,  reflektiivinen  ajattelu). Oppilaiden  ajattelua  voidaankin  kehittää 

kahdella  tasolla.  Yhtäältä  voidaan  kognitiivisella  tasolla  haastaa  oppilaita 

ajattelemaan ja siten harjoittamaan ajattelun taitoja. Annetaan siis oppilaille tehtäviä 

ja  kysytään  heiltä  kysymyksiä,  jotka  vaativat  oppilasta  pohtimaan  ja  käyttämään 

erilaisia  ajattelun  taitoja.  Toisaalta  voidaan  metakognitiivisella  tasolla  nostaa 

ajattelun taitoja tietoiseksi tavoitteeksi. Tällä tarkoitan sitä, että oppilaat tietävät, että 

ajattelun  taitoja  harjoitellaan.  Niistä  keskustellaan,  niitä  abstrahoidaan  ja  niitä 

harjoitellaan  säännöllisesti  eri  yhteyksissä.  Kaikkiaan  oppilaita  ohjataan  ja 

rohkaistaan  tiedostamaan,  suunnittelemaan,  seuraamaan  ja  kontrolloimaan  omaa 

ajatteluaan. 

Jos halutaan pyrkiä kohti taitavaa ajattelua, oppilaiden ajattelun haastaminen 

kognitiivisella  tasolla  on  ensisijainen  vaatimus,  jotta  ei  kävisi  niin,  että  oppilaat 

oppivat  olemaan  ajattelematta  (Simister  2004,  243–244).  Suurin  osa  tutkituista  

opettajista  piti  oppilaiden  ajattelun  haastamista  tärkeänä. Kaikkien  opettajien  

tunneilla  olikin  havaittavissa  merkkejä  oppilaiden  ajattelun  haastamisesta,  mutta 

vain  yksi  opettaja  haastoi  oppilaiden  ajattelua  johdonmukaisesti  kaikissa 

käytänteissään. Osittain  tehdyt  havainnot  tukevat  Haapasalon  (1997,  62–66) 

näkemystä siitä, että oppilaille välitetään faktoja, eikä anneta heidän ymmärtää tai 

kokea sitä,  että  tieto on syntynyt  ajatteluprosessien tuloksena. Useampi tutkituista 

opettajista  viittasi  siihen  suuntaan,  että  traditio  hankaloittaa  oppilaiden  ajattelun 

haastamista. Eräs opettaja oli sitä mieltä, että oppilaita on vaikea saada pohtimaan ja 

tutkimaan, koska on totuttu siihen, että oppikirja tai opettaja antaa kuitenkin oikeat 

vastaukset.  Kaksi  muuta  opettajaa  totesi,  että  usein  opettaja  ei  rohkene  antaa 

oppilaiden  pohtia  itse  vaan  tukeutuu  oppikirjaan.  Yksi  opettajista  haastoi 

johdonmukaisesti oppilaita ajattelmaan kaikessa opetuksessaan. Kysymys kuuluukin, 

miksi eivät kaikki. Voisiko koulun traditio, jossa opettaja ja oppikirja ovat oikeiden 

vastausten lähteitä, estää oppilaiden ajattelun kehittämistä ja kehittymistä?

Käsitys,  että metakognitiivisen tason ajattelu on tärkeää taitavalle ajattelulle, 

hyväksytään laajalti tutkijoiden ja teoreetikoiden piirissä ja myös monissa ajattelun 
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kehittämisohjelmissa.  Niillä  ajattelun  kehittämisohjelmilla  ja  tutkimusprojekteilla, 

jotka  pyrkivät  kehittämään  metakognitiivisen  tason  ajattelua  onkin  suurempi 

vaikutus oppilaiden ajattelun ja sisältötiedon kehittymiseen,  kuin niillä jotka eivät 

pyri  kehittämään  metakognitiivisen  tason  ajattelua  (Marzano  1998,  Higgins  ym. 

2005).  Lähes  kaikki  tutkitut  opettajat  pitivät  metakognitiivisen  tason  ajatteluun  

rohkaisua tärkeänä ja olennaisena alakoulun luonnontieteen tunneilla. Tutkimuksen 

edetessä  kävi  kuitenkin  selväksi,  että  käytännössä  kukaan  opettajista  ei  nostanut  

oppitunneillaan  ajattelun  taitoja  tietoisen  tarkastelun  kohteeksi. Samansuuntaisiin 

tuloksiin ovat päätyneet myös Zohar ja Schwartzer (2005, 1611–1613). 

Useat  tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  monien  opettajien  oma 

metakognitiivinen tietämys  ajattelutaidoista ja niiden kehittämisestä on heiveröistä 

(Zohar 1999, Nurminen & Aksela 2007, Barak & Shakhman 2008). Onosko (1990, 

444) toteaa, että on vaikea kuvitella, että opettaja pyrkisi johonkin opetukselliseen 

tavoitteeseen,  ellei  hänellä  ole  jonkinlaista  kuvaa  tai  käsitystä  tavoitteesta,  johon 

pyritään.  Hänen  tutkimuksensa  osoittikin,  että  opettajat,  joilla  on  kehittynyt  ja 

jäsentynyt  kuva  tavoitteesta,  pyrkivät  tähän  tavoitteeseen  selkeämmin  ja 

johdonmukaisemmin opetuksessaan. Voidaankin pohtia, johtuuko metakognitiivisen 

tason ajatteluun ohjaamisen puute siitä, että opettajilla ei ole itsellään jäsentynyttä 

kuvaa  metakognitiivisesta  ajattelusta  käsitteenä  tai  oppilaiden  metakognitiivisen 

ajattelun kehittämisestä. Olisi mielenkiintoista selvittää, edistäisikö opettajien tiedon 

lisääminen tietoista tarkastelua myös oppitunneilla?

Konstruktiota vai ei? Zohar (2004b) kuvaa kahta erilaista pedagogista mallia, jonka 

avulla  opettajat  pyrkivät  kehittämään  oppilaiden  ajattelun  taitoja:  transmissio-  ja 

konstruktiomallia.  Transmissiomallissa  opettaja  välittää  oppilaille  sääntöjä  ja 

algoritmeja,  joiden  avulla  heidän  on  tarkoitus  ratkaista  ongelmia.  Keskiössä  ovat 

opetussuunnitelma  ja  oppisisällöt.  Oppilaan  oman  itsenäisen  ajattelun  ja 

ongelmanratkaisun rohkaiseminen nähdään huonona opetusmenetelmänä,  koska se 

saa  aikaan  turhautumista  ja  hämmennystä.  Kun  oppilailla  on  vaikeuksia 

ajattelussaan, ne nähdään esteinä tiedon välittämisen tiellä ja hoidetaan pinnallisesti 

pois  siten,  että  opettaja  toistaa  ohjeistustaan.  Konstruktiomallissa  puolestaan 

oppilaiden  ajattelun  kehittäminen  nähdään  prosessina,  ja  keskiössä  on  oppilas. 
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Oppilaiden  itsenäinen  ajattelu  ja  ongelmanratkaisu  nähdään  hyvänä 

opetusmenetelmänä,  koska  se  stimuloi  merkityksellistä  oppimista.  Vaikeudet 

oppilaan  ajattelussa  nähdään  mahdollisuuksina  ja  merkityksellisen 

konstruktioprosessin  alkulähteinä.  Vaikeuksiin  tartutaan  rakentavasti,  ja  niihin 

paneudutaan, vaikka se ei olisikaan osa tuntisuunnitelmaa. 

Tutkittujen opettajien käsityksiä ja käytänteitä voidaan sijoittaa transmissio-

konstruktio  linjalle  vain  sisältöjen  oppimisen  ja  opettamisen  suhteen.  Kukaan 

opettajista  ei  nimittäin  käytännössä  konstruoinut  eli  rakentanut  ajattelun  taitoja  

yhdessä oppilaiden kanssa, mutta ei myöskään opettanut niitä suoraan sääntöinä ja  

ohjeina, sillä ajattelun taitoja ei nostettu tietoisen tarkastelun kohteeksi yhdelläkään 

oppitunnilla.  Kahdella opettajista oli selkeästi konstruktiivinen käsitys oppimisesta. 

Kahden muun opettajan (1 ja 2) sijoittaminen tälle akselille on vaikeaa, sillä heidän 

pedagogiset  käsityksensä  olivat  melko  tiedostamattomia,  ja  he  kuvasivat  niitä  

niukasti.  Yhdenkään  opettajan  käsitykset  eivät  olleet  selkeästi  transmissiomallin  

mukaisia. Yhden opettajan käytänteet olivat melko lähellä transmissiomallia, yhden  

konstruktiomallia ja kahden muun opettajan käytänteet sijoittuvat jonnekin näiden  

kahden mallin väliin. 

Kaikkiaan näyttäisi siltä, että puolet opettajista on perehtynyt konstruktiiviseen 

lähestymistapaan  ja  puolet  ei. Tässä  tutkimuksessa  pitkän  kokemuksen  omaavat 

opettajat  eivät  vaikuttaneet  olevan  perehtyneitä  konstruktiiviseen 

oppimiskäsitykseen,  kun  taas  vasta  koulutuksen  käyneet  ja  vähemmän  aikaa 

opettajana työskennelleet omasivat selkeästi konstruktiivisen käsityksen oppimisesta. 

Pidempään  opettajana  työskennelleet  ovat  käyneet  koulutuksensa  aikana,  jolloin 

konstruktiivista näkemystä ei vielä korostettu opettajankoulutuksessa. Tutkimuksessa 

huomattiin  myös,  että  juuri  pidempään  työskennelleet  opettajat  eivät  tarkastelleet 

omia  pedagogisia  käsityksiään  tietoisesti  ja opetuksellisia  ratkaisuja tehtiin  melko 

automaattisesti.  Zohar  ja  Schwartzer  (2005,  1606)  ovat  havainneet  selvän 

negatiivisen  korrelaation  opetuskokemuksen  ja  ajattelun  kehittämistä  koskevan 

pedagogisen  tietämyksen  kanssa.  Yhdelläkään  tässä  tutkimuksessa  tutkituista 

opettajista  ei  ollut  selkeästi  transmissiomallin  mukaisia  käsityksiä,  jotka  voivat 

ehkäistä oppilaiden ajattelun kehittämistä, vaan pikemminkin ongelmana vaikuttaisi 

olevan tiedon sekä oman pedagogiikan tietoisen tarkastelun puute. 
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Siirtovaikutuksen edistäminen. Siirtovaikutuksella  (positiivisella)  tarkoitetaan sitä, 

kun yhdessä kontekstissa opittu tieto tai taito edistää oppimista toisessa yhteydessä. 

Kaikki opettajat olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että  

oppilaat  osaavat  käyttää  luonnontieteiden  tunneilla  oppimaansa  myös  muissa 

yhteyksissä. Sisältöjen  siirtovaikutusta  pyrittiin  edistämään,  ja  nämä  pyrkimykset 

näkyivät  jonkin verran myös  käytännössä.  Sama ei  kuitenkaan koskenut  ajattelun  

taitojen opettelua. Opettajat eivät selvittäneet oppilaiden aiempia ajattelun taitoja tai 

pyrkineet  liittämään  näitä  taitoja  oppilaiden  elämismaailmaan.  Osa  opettajista 

harjoitutti  oppilaiden  ajattelun  taitoja  haastamalla  oppilaita  pohtimaan  itse,  mutta 

ajattelun taitoja ei tarkasteltu tietoisesti tai pyritty abstrahoimaan.

Keskustelu  ja  kysymykset  työvälineinä. Opettajat  eivät  pitäneet  alakouluikäisten 

oppilaiden kanssa luonnontieteiden aiheista keskustelemista vaikeana, ja  keskustelu  

ja kysymykset vaikuttivat olevan opettajien mielestä tärkeitä työkaluja opetuksessa.  

Varsinaista  ajattelua  kehittävää  keskustelua  ei  kuitenkaan  havaittu  yhdelläkään 

seuratulla tunnilla. Osa opettajista esitti kyllä hyviä, pohtimista vaativia kysymyksiä, 

ja  oppilaiden  vastausten  ja  niiden  pohjalta  rakennettujen  jatkokysymysten  avulla 

rakennettiin opetusta eteenpäin, mutta todellista vuorovaikutteista ajatusten vaihtoa 

ei ollut huomattavissa. Oppilaat kysyivät ja kommentoivat erittäin vähän. Mercerin, 

Dawesin, Wegerifin ja Samsin (2004) mukaan keskustelut  koulussa sattavat usein 

epäonnistua siksi,  koska oppilaat  eivät tiedä,  mitä  hyvä  keskustelu oikeastaan on. 

Oppilaita  tulisi  heidän  mukaansa  erityisesti  ohjata  käyttämään  kieltä  tutkimiseen, 

päättelyyn ja pohtimiseen yhdessä. Voidaan pohtia että onko oppilaiden tietämyksen 

lisäksi  puutteita  myös  opettajien  tietämyksessä.  Onko  opettajilla  pedagogista 

tietämystä todellisten keskustelujen edistämiseksi? 

Ajankäyttö.  Kiireetön  paneutuminen  on  ajattelun  kehittämisessä  erittäin  tärkeää. 

(Zohar & Schwartzer 2005, 1615, Mehtäläinen 1993, 109─110; 1992, 144.) Kaikki 

opettajat  kokivat,  että  aika  ei  luonnontieteiden  tunneilla  riitä  kaikkeen.  Erityisesti 

fysiikkaa ja kemiaa opettavat opettajat kritisoivat tuntimäärän vähyyttä.  Suurin osa 

opettajista oli valmis karsimaan opetettavia sisältöjä ja painotti, että on tärkeämpää,  
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että  oppilaat  ymmärtävät  keskeisimmät  asiat,  oppivat  esimerkiksi  tutkimisen  ja 

soveltamisen taitoja ja kiinnostuvat asioista. Ajan puute näkyi käytännössä yhden  

opettajan tunneilla sekä muilla opettajilla hetkittäin ryhmätöiden yhteydessä.

Oppilaiden  virheellisiin  käsityksiin  ja  ajattelutapoihin  suhtautuminen. Zoharin 

(2004a,  139–156)  mukaan  väärinkäsitykset  tai  vaikeudet  ajattelussa  muodostavat 

tärkeitä risteyskohtia, ja jos niihin tartutaan, voidaan päästä kiinni merkitykselliseen 

tiedonrakennusprosessiin ja saada mahdollisuus vaikuttaa oppilaan ajatteluun. Zohar 

ja Schwartzer (2005, 1613) listaavat joitakin tapoja, joilla virheisiin voidaan tarttua 

rakentavalla  tavalla:  kognitiivisen  konfliktin  luominen,  luokkakeskustelun 

aloittaminen, ongelman liittäminen johonkin yksinkertaiseen, analogian käyttäminen 

sekä virheen ”taustan” selvittäminen kysymysten  avulla.  Jos oppilaan virheellinen 

ajatus tai ajattelutapa sen sijaan ohitetaan, tuomitaan suoraan vääräksi tai siirrytään 

seuraavaan oppilaaseen, menetetään tilaisuus todella vaikuttaa oppilaan ajatteluun.

Opettajien  käsitykset  oppilaiden  virheellisiin  tietoihin  ja  ajattelutapoihin  

suhtautumisesta olivat jaettavissa kahteen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa  

oltiin  jokseenkin  samaa  mieltä  siitä,  että  luonnontieteiden  tunnilla  esiin  tulevat  

virheelliset  käsitykset  tai  ajattelutavat  on  hyvä  korjata  heti  oikeiksi.  Toisessa  

kategoriassa  oltiin  sitä  mieltä,  että  oppilaiden  virheellisiä  käsityksiä  tai  

ajattelutapoja  ei  välttämättä  kannata  heti  korjata  oikeiksi,  ja  niistä  kannattaa  

keskustella koko luokan kanssa. Käytännössä ainoastaan opettaja 4 käytti hetkittäin  

oppilaiden virheitä rakentavasti opetuksensa pohjana.

Käsitykset  ja  käytäntö. Tutkimuksessa  huomattiin,  että  opettajien  pedagogiset  

käsitykset  eivät  siirry  käytännön  opetustyöhön  johdonmukaisesti. Myös  Tobin, 

Tippins ja Hook 1994, De Jong, Korthagen ja Wubbels 1998 sekä Waters-Adams 

2006 ovat  havainneet,  että  suhde  opettajien  käsitysten  sekä  käytännön  toiminnan 

välillä  ei  ole  yksinkertainen. Zohar  (2004a,  86)  viittaa  Schönin  ja  hänen 

kollegoidensa  tekemään  erotteluun  havaittujen  (theories-in-action)  ja  kerrottujen 

(espoused theories) teorioiden välillä. He näkevät siis eron siinä, millaisia teorioita 

ilmaistaan  kysyttäessä,  ja  millaiset  teoriat  todella  vaikuttavat  toimintaan.  Waters-

Adamsin (2006, 933) mukaan opettajien epäsuoralla,  hiljaisella  ymmärryksellä  on 
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suurempi  vaikutus  heidän  käytännön  toimintaansa  kuin  kerrotuilla  käsityksillä 

(espoused ideas).  Tämä huomattiin  selkeästi  esimerkiksi  opettajan  2 käsitysten  ja 

käytänteiden  suhteessa.  Hän  kuvasi  sisältöjen  painotuksen  suhdetta  muihin 

tavoitteisiin tyystin toisenlaiseksi, kuin mitä seuratuilla tunneilla lopulta havaittiin. 

Erityisesti epäjohdonmukaisuutta käsitysten ja käytänteiden välillä huomattiin  

niiden  opettajien  kohdalla,  jotka  eivät  tarkastelleet  tietoisesti  omia  pedagogisia 

ratkaisujaan. Vastaavasti se opettaja, jonka käsitykset olivat jäsentyneimmät, toteutti  

näkemyksiään  johdonmukaisimmin  käytännössä.  Oman  pedagogiikan  tietoinen 

tarkastelu  olisikin  tärkeää  juuri  johdonmukaisuuden  takaamiseksi.  Tietoinen 

tarkastelu  myös  lisää  omien  pedagogisten  käytänteiden  kontrollia  ja  hallintaa.  Se 

auttaa ottamaan pedagogiset keinot käyttöön juuri silloin, kun niitä tarvitaan. 

Abd-El-Khalick ja Lederman (2000, 670) ovat koonneet tutkimustuloksia siitä, 

millaiset  tekijät  vaikuttavat  opettajien  käsitysten  ja  heidän  käytännön  toimintansa 

suhteeseen.  Näitä  tekijöitä  ovat  muun  muassa  paine  opettaa  opetussuunnitelman 

määrittämät  oppisisällöt,  luokkahuoneen  hallinta  ja  organisointi,  uskomukset 

oppilaiden  kyvyistä  ja  motivaatiosta,  instituution  rajoitukset,  opetuskokemus  sekä 

resurssien  puute.  Moni  näistä  tuli  esille  tässäkin  tutkimuksessa,  kun  opettajilta 

kysyttiin omien käsitysten toteuttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä.  Kuvatut esteet  

johtuivat traditiosta (totuttu tukeutumaan kirjaan tai opettajan antamiin ratkaisuihin), 

opettajasta (kaaoksen  pelko,  sisältötiedon  hallinnan  puute),  resurssien  puutteesta 

(oppituntien  määrä,  riittävä  aika,  sopivat  tilat,  tuki,  yhteistyö, 

täydennyskoulutustarjonta  ja  sen  kustannusten  kattaminen)  sekä  oppilaista 

(oppilaiden  ajattelun  kehitys,  rauhattomuus,  omakohtaisten  luontokokemusten 

puute).  Edistäviä  tekijöitä  olivat  oppilaiden  innostuneisuus  ja  kiinnostus  sekä 

opettajan  mielikuvitus,  halu  oppia  ja  halu  tutkia  omaa  työtään.  Keskustelua  ja 

tutkimusta  estäviksi  tekijöiksi  nimetyistä  ja  niiden  vaikutuksista  opettajien 

käsityksiin ja käytänteisiin tulisikin lisätä.

Lisää  tietämystä  ja  tietoisuutta. Opettajien  pedagogiset  käsitykset  olivat  vain 

puolella  tutkituista  selkeät  ja  jäsentyneet,  eivätkä  käsitykset  suurimmalla  osalla 

siirtyneet johdonmukaisesti käytänteisiin. Vaikuttaisi siltä, että lukuisten opettajien 

itse  ilmaisemien  esteiden  lisäksi  esteenä  ajattelevan  opetuksen  tiellä  voivat  olla 
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tiedon ja reflektion puute. Tässä mielessä tämä tutkimus osoittaa samaan suuntaan 

kuin aiemmin toteutetut  opettajien pedagogisia käsityksiä selvittäneet  tutkimukset. 

Jos oppilaiden ajattelua halutaan kehittää, opettajien tietoa ajattelun taidoista, niiden 

merkityksestä ja pedagogisista keinoista kehittää oppilaiden ajattelua tulisikin lisätä. 

Opettajia  tulisi  myös  rohkaista  tarkastelemaan  omia  pedagogisia  käytänteitään 

tietoisesti.  Asiaan  tulisi  kiinnittää  huomiota  niin  opettajankoulutuksessa  kuin 

täydennyskoulutustarjonnassakin.

Useissa  tutkimuksissa  on  osoittettu,  että  opettajien  pedagoginen  ajattelu  ja 

toiminta  eivät  kuitenkaan  muutu  helposti.  Tätä  tutkimustyötä  on  ansiokkaasti 

koonnut esim Zohar (2004a, 91–94). Erityisesti opettajien käsitykset oppimisesta ja 

opettamisesta  tuntuvat  olevan  vastahakoisia  muuttumaan.  Kaivattaisiinkin 

suomalaista  tutkimusta  siitä,  miten  opettajien  oppilaiden  ajattelun  kehittämistä 

koskevat käsitykset ja käytänteet muuttuisivat koulutuksen myötä.

Opetussuunnitelman  perusteet  opettajien  ohjenuorana. Yksi  tämän  tutkimuksen 

tavoitteista oli tarkastella perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suhteessa 

taitavan  ajattelun  pedagogiikkaan  ja  taitavaan  ajatteluun  käsitteenä. 

Opetussuunnitelman  perusteissa  esitetyt  opetuksen  lähtökohdat  ja  toteutukselle 

esitetyt  tavoitteet  ja  vaatimukset  ovat  pitkälti  samassa  linjassa  taitavan  ajattelun 

pedagogiikan kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman alakoulun luonnontieteitä 

koskevista  osista  on  löydettävissä  taitavan  ajattelun  elementtejä,  kun  osaa  etsiä, 

mutta ne eivät muodosta yhtenäistä tavoitetta. Tutkimisen taitoja korostetaan kyllä, 

mutta  ne  ovat  vain  pieni  osa  taitavan  ajattelun  kirjosta.  Voitaneen  sanoa,  että 

opetussuunnitelman  perusteet  luonnontieteiden  osalta  eivät  estä,  mutta  eivät 

erityisemmin tuekaan opettajan pyrkimystä kehittää oppilaiden ajattelua. 

Kaikkien opettajien pedagogiset käsitykset eivät tämän tutkimuksen perusteella 

ole kovin jäsentyneitä,  eivätkä käytänteet täysin vastaa käsityksiä.   Jos oppilaiden 

ajattelua  halutaan  kehittää,  olisi  tärkeää,  että  ajattelun  taidot  esitettäisiin  selkeänä 

tavoitteena opetussuunnitelmassa, ja tuotaisiin ne selkeästi sisällöllisten tavoitteiden 

rinnalle.
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Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua. Tässä tutkimuksessa tutkittiin vain neljän 

opettajan  käsityksiä  ja  käytänteitä.  Tutkittu  näyte  oli  siis  erittäin  pieni  ja  lisäksi 

havainnointiaika  kunkin  opettajan  kohdalla  oli  varsin  lyhyt.  Tavoitteena  ei  ollut 

kuitenkaan  tuottaa  yleistettävää  tietoa,  vaan  pyrittiin  ymmärtämään  opettajien 

ajattelua  ja  herättämään  keskustelua  aiheesta.  Opettajien  pedagogista  ajattelua 

onnistuttiinkin kuvaamaan melko hyvin, mutta vielä syvällisempää tietoa olisi saatu, 

jos opettajien käsityksiä olisi selvitetty syvähaastattelun keinoin, ja havainnointiaikaa 

olisi  pidennetty  parista  tunnista  vaikkapa  kokonaisen  luonnontieteiden  jakson 

seuraamiseen. Tutkimustuloksia voi hieman vääristää tutkimuksen toteutusajankohta. 

Tutkimus toteutettiin ihan loppukeväästä, ja osalla opettajista olivat menossa kevään 

viimeiset luonnontieteiden oppitunnit. Keväisin huomio kiinnittyy kouluissa helposti 

muihin  asioihin  kuin  opetuksellisiin  seikkoihin.  Monet  opettajat  kuvasivatkin 

aiemmin  keväällä  toteuttamiaan  laajempia  projekteja.  Tutkimustulosten 

luotettavuutta  lisää  se,  että  aineistoa  kerättiin  kolmella  tavalla:  kyselylomakkeen, 

täydentävien haastattelujen sekä observointien avulla.

Tämä tutkimustyö on ollut minulle kokonaisvaltainen haaste. Yhtäältä tämä työ on 

ollut  kehitysprosessi  minulle  itselleni.  Toisaalta  pyrin  selvittämään  missä  tilassa 

suomalainen alakoulu on ajattelun taitojen kehittämisen suhteen. Halusin kohdistaa 

tutkimukseni juuri tähän aiheeseen,  koska minulla on pitkän tähtäimen tavoitteena 

muuttaa omaa asennettani oppimista kohtaan ja kehittää ajatteluani, jotta voisin oppia 

tehokkaammin ja ymmärtää enemmän. Tätä kautta pyrin myös siihen, että pystyisin 

auttamaan oppilaitani ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja löytämään oppimisen 

ilon. En suinkaan väitä olevani aiheen asiantuntija ja taitaja. Olen vasta tien alussa 

itsekin vasta oppimassa näitä asioita, joista olen kirjoittanut. Tosin en usko, että se tie 

koskaan päättyykään. Ajattelun taidon tavoittelu taitaa olla pikemminkin elämäntapa 

kuin saavutettava tavoite. Olennaisinta lienee päätös lähteä tien päälle.

Uskon,  että  ajattelun  taitojen  merkitys  on ratkaiseva,  jos  halutaan  kasvattaa 

itsenäisesti  ja taitavasti  ajattelevia  kansalaisia.  Uskon myös,  että  koulumaailmassa 

ajattelun  taitoihin  ei  ole  haluttu  tai  huomattu  kiinnittää  tarpeeksi  huomiota. 

Oletukseni  näyttäisi  tämän  tutkimuksen  osalta  pitävän  ainakin  osittain  pitävän 

paikkansa.  On  tietysti  ymmärrettävää,  että  kouluarjessa  on  myös  paljon  muita 
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tärkeitä asioita, jotka on huomioitava. Koen kuitenkin tärkeäksi nostaa tämän aiheen 

esiin. Toiveenani on, että tutkimukseni herättäisi ajatuksia ja poikisi lisätutkimusta 

aiheesta. Minua tämä tutkimus on auttanut selvittämään omaa opetusfilosofiaani ja 

sen käytännön haasteita, mikä on ollut äärimmäisen hyödyllistä ja merkityksellistä.
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LIITE 2 SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKE

HEI

Opiskelen luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaani varten 
tutkimusta oppilaiden ajattelun kehittämisestä alakoulun luonnontieteen tunneilla. Tutkimus 
koostuu kyselystä ja sitä seuraavista luonnontieteen tuntien observoinneista (3 kpl).  Tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää, millaisia pedagogisia käsityksiä luokanopettajilla on oppilaiden ajattelun 
kehittämisestä luonnontieteen tunneillä, ja kuinka nuo käsitykset välittyvät heidän opetukseensa.

Voit osallistua tutkimukseeni täyttämällä kyselylomakkeen ja palauttamalla sen huhtikuun loppuun 
mennessä oheisessa kuoressa (postimaksu on maksettu) sekä kutsumalla minut seuraamaan kolmea 
pitämääsi luonnontieteen tuntia (ympäristö- ja luonnontieto, maantieto, biologia, kemia tai fysiikka) 
huhti-toukokuun aikana. 

Tutkimukseen osallistuminen voi antaa sinulle itsellesi tärkeää tietoa omasta ajattelustasi ja 
opetustyöstäsi. Halutessasi annan henkilökohtaista palautetta seuraamistani oppitunneista 
tutkimusaiheeni näkökulmasta. Voin myös lähettää sinulle valmiin pro gradun sen valmistuttua.

Henkilötietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja ne tulevat olemaan ainoastaan minun 
tiedossani. Henkilötietoja kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan yhdistää kyselyt ja observoinnit 
toisiinsa. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tässä nimenomaisessa tutkimuksessa.

Mikäli suostut tutkimukseen, toivoisin, että valitsisit itse, mitkä tunnit sopisivat sinulle, ja 
ilmoittaisit minulle päivämäärät ja kellonajat samalla, kun palautat kyselylomakkeen. Minkäänlaisia 
erityisvalmisteluja sinun ei tarvitsisi tunteja varten tehdä, vaan pitäisit sellaisia tunteja kuin 
normaalistikin. Tunnit olisi tarkoitus videoida analyysin helpottamiseksi. Kuoressa on mukana 
videointilupalomakkeet vanhempien suostumuksen selvittämiseksi. Olisi hyvä, jos voisit lähettää ne 
minulle takaisin täytettynä samalla, kun palautat kyselylomakkeen. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota vapaasti yhteyttä minuun joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Vastaustasi odottaen 

Vaasassa _______________________________

Miia Vuorma
Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutus
Puh: 0505244673
E-mail: miia.vuorma@jyu.fi
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OPETTAJIEN PEDAGOGISIA KÄSITYKSIÄ 
OPPILAIDEN KEHITTÄMISESTÄ ALAKOULUN 

LUONNONTIETEIDEN TUNNEILLA 

TAUSTATIEDOT

1. Nimi: 

2. Syntymävuosi:

3. Olen toiminut opettajana _________ vuotta

4. Sivuaineet:

5. Olen  tutustunut  oppilaiden  ajattelun  kehittämistä  koskevaan  tutkimukseen  aikaisemmin 
(ympyröi oikea vaihtoehto)

kyllä 

en

Mikäli olet tutustunut, niin mitä kautta (voit ympyröidä useamman kohdan)

a) Kirjallisuutta lukemalla. 

Esimerkiksi seuraavia teoksia 

______________________________________________________________

b) Opettajankoulutuksessa. 

c) Täydennyskoulutuksessa. 

Koulutuksen nimi 

______________________________________________________________

d) Muualla, missä 

____________________________________________________________________
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Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? Ympyröi oikea vaihtoehto.

1. Luonnontieteiden opetuksen tärkein tavoite 
on, että oppilaat omaksuvat luonnontieteen 
sisältöjä.

2. On tärkeää ottaa luonnontieteiden opetuksen 
lähtökohdaksi se, mitä oppilaat tietävät 
ennestään ja millaisia kokemuksia heillä on.

3. Oppilaat oppivat luonnontieteissä parhaiten 
tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmia, jos 
opettaja näyttää tai kertoo heille ensiksi, 
kuinka kannattaa menetellä.

4. On hyvä varmistaa, että oppilaat eivät joudu 
luonnontieteiden tunneilla tilanteisiin, joissa 
he kokevat tietonsa tai taitonsa 
riittämättömiksi.

5. Alakouluikäisten oppilaiden kanssa on 
vaikeaa keskustella luonnontieteiden aiheista.

6. Opettajan kysymysten tärkein tehtävä on 
tarkistaa muistavatko oppilaat käsiteltyjä 
luonnontieteiden sisältöjä.

 

täysin
eri mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

en osaa 
sanoa

jokseenkin 
samaa mieltä

täysin
samaa mieltä

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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7. On tärkeää, että oppilaat puhuvat ja 
kirjoittavat luonnontieteiden tunneilla siitä, 
kuinka he ovat päätyneet johonkin tulokseen 
tai vastaukseen.

8. Alakoulun luonnontieteiden tunneilla ei ole 
olennaista rohkaista oppilaita tiedostamaan ja 
kontrolloimaan omia ajattelutapojaan.

9. On tärkeää, että oppilaat osaavat käyttää 
luonnontieteiden tunneilla oppimaansa myös 
muissa yhteyksissä.

10. Luonnontieteiden tunneilla täytyy usein karsia 
oppilaiden omaa pohdintaa ja tietojen 
soveltamista, jotta ehdittäisiin opettaa kaikki 
sisällöt.

11. Luonnontieteiden tunneilla esiin tulevat 
oppilaiden virheelliset käsitykset tai 
ajattelutavat on hyvä korjata heti oikeiksi.

12. Luonnontieteiden tunneilla esiin tulevista 
oppilaiden virheellisistä käsityksistä tai 
ajattelutavoista ei kannata keskustella koko 
luokan kanssa, sillä oppilaat hämmentyvät 
helposti.

13. Luonnontieteiden opetuksessa arvioinnin 
tärkein tehtävä on kontrolloida, mitä sisältöjä 
oppilas on oppinut.

täysin
eri mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

en osaa 
sanoa

jokseenkin 
samaa mieltä

täysin
samaa mieltä

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Kun tarkastelet edellä antamiasi vastauksia, millainen luonnontieteiden opettamisen pedagoginen 
kokonaiskäsitys niistä mielestäsi muodostuu? Millaisia esteitä näet tämän pedagogisen näkemyksen 
toteuttamisen tiellä? Entä millaiset tekijät puolestaan edistävät tämän näkemyksen toteuttamista?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tuhannet kiitokset vastauksistasi!
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LIITE 3 HAVAINNOINTILOMAKE

Sisältöjen painotus

• Onko  opetus  ainoastaan  sisältötietoa  lisäävää,  vai  pyrkiikö  opettaja  tietoisesti  tai 

tiedostamatta kehittämään joitakin taitavan ajattelun elementtejä? (ks. kuvio 2.) Tarkkaillaan 

opettajan ohjeita, kysymyksiä ja tehtäviä.

Oppilaiden ajattelun haastaminen sekä tietojen ja taitojen konstruointi

• Lähteekö opettaja liikkeelle oppilaiden aiemmista tiedoista, taidoista ja kokemuksista?

• Antaako opettaja selkeät toimintakaavat vai vaatiiko hän oppilailta omaa pohdintaa?

• Onko kaikki tarvittava tieto löydettävissä oppikirjasta tai opettajan ohjeesta vai joutuvatko 
oppilaat ponnistelemaan tiedon hankkimiseksi?

• Antaako opettaja suoraan vastauksia oppilaiden kysymyksiin vai kannustaako hän oppilaita 
pohtimaan ja selvittämään?

Metakognitiivisen tason ajatteluun rohkaisu 

• Rohkaiseeko opettaja oppilaita 

o pohtimaan:

 Millaisia  ajattelustrategioita  käytettiin?  Miten,  milloin  ja  miksi  niitä 
käytettiin?

 Millaisia virheitä tehtiin ja miksi? 

o selittämään kuinka päädyttiin johonkin vastaukseen tai tulokseen

o suunnittelemaan, seuraamaan tai arvioimaan omaa ajatteluaan
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Siirtovaikutuksen edistäminen

• Löytyykö opetuksesta elementtejä, jotka viittaisivat syleilyyn tai siltaamiseen? 

• Pyrkiikö opettaja muulla tavoin edistämään siirtovaikutuksen syntymistä?

Keskustelu ja kysymykset työvälineinä  

• Onko havaittavissa todellista keskustelua, vai ainoastaan kysymysten esittämistä ja niihin 
vastaamista?

o kuuntelevatko oppilaat myös toisiaan ja kommentoivatko he toistensa ajatuksia?

o kunnioittaako  opettaja  oppilaiden  kommentteja  (viittaako  opettaja  oppilaiden 
kommentteihin?  pyrkiikö hän johonkin ennalta päättämäänsä lopputulokseen?)

o kysyvätkö oppilaat kysymyksiä opettajalta tai toisiltaan?

• Vaativatko opettajan kysymykset pohtimista, vai faktatietojen mieleen palauttamista?

Ajankäyttö 

• Jääkö pohdinnalle ja soveltamiselle aikaa sisältöjen käsittelyltä?

• Onko tunnilla kiireen tuntua?

• Antaako  opettaja  oppilaille  riittävästi  aikaa  pohtia  antaessaan  tehtäviä  tai  tehdessään 
kysymyksiä?

• Ovatko luokan yhteiset keskustelut kiivastahtisia, ehtiikö jokainen osallistua?

Oppilaiden virheellisiin ajatuksiin tai ajattelutapoihin suhtautuminen 

• Kuinka opettaja reagoi?

o välitön vastauksen hylkääminen ja vääräksi tuomitseminen  annetaan oikea vastaus 
tai siirrytään seuraavaan oppilaaseen

o totaalinen huomiotta jättäminen

o kognitiivisen konfliktin luominen

o luokan yhteisen keskustelun aloittaminen aiheesta
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o analogian tai yksinkertaisemman ongelman käyttäminen

o kysymysten esittäminen, jotta virheen lähde voitaisiin paikallistaa

o opettaja ei ymmärrä tai huomaa oppilaan virhettä eikä siksi reagoi siihen mitenkään
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