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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyläkoulun oppilaiden ko-

kemuksia yhdysluokasta oppimisympäristönä. Kiinnostuksemme kohteena 

oli, miten lapset suhtautuvat luokkaan, jossa on eri-ikäisiä lapsia. Tutkimme 

myös lasten kokemuksia yhdysluokassa käytössä olevista opetusjärjestelyistä 

ja työskentelytavoista. Lisäksi tarkastelimme lasten kokemuksia laajemmin 

omasta koulustaan. 

Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohdejoukon muo-

dostivat keskisuomalaisen kyläkoulun yhdysluokka, jossa oli oppilaita luo-

kilta 3-6. Tutkimukseemme osallistui 17 oppilasta. Keräsimme aineiston 

haastattelemalla lapsia, teettämällä heillä kirjoitelmat ja havainnoimalla hei-

tä. Aineistonhankinta tapahtui pääasiassa kenttäharjoittelumme yhteydessä. 

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että suurin osa kyläkoulun lapsista suh-

tautui kouluunsa myönteisesti ja koki yhdysluokan hyvänä oppimisympäris-

tönä. Joukossa oli kuitenkin myös lapsia, joilla oli negatiivisia kokemuksia 

kyläkoulusta ja yhdysluokasta. Yhdysluokan suurimpana heikkoutena koet-

tiin opettajan ajanpuute. Yhdysluokan tärkeimpänä vahvuutena puolestaan 

pidettiin vuorovaikutusta erilaisten ja eri-ikäisten lasten kanssa. Työskentely-

tavoista mieluisimpina nähtiin luokkatoverin auttaminen, itsenäinen työs-

kentely sekä erilaiset ryhmätyöt ja pelit. Sen sijaan opettajajohtoisista työs-

kentelytavoista, joissa oppilaat ovat passiivisia, ei pidetty. Kyläkoulujen ja 

yhdysluokkaopetuksen kehittämisessä tulisi kuunnella enemmän lasten mie-

lipiteitä, koska he ovat parhaimpia asiantuntijoita itseään koskevissa asioissa. 
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Olemme usein kuvitelleet sitä hetkeä, kun tämä pitkä projekti päättyy. Nyt se 

taianomainen hetki on käsillä. Olemme tyytyväisiä pitkäjänteiseen työskente-

lyymme ja siihen, että yhteistyömme on sujunut niin hyvin. Matkan varrella 

olemmekin saaneet usein todeta, että parempaa graduparia emme olisi voi-

neet valita. Tiivis työskentelymme yliopiston kirjastolla on ollut työntäyteistä 

ja opettavaista mutta myös hauskaa ja täynnä positiivista energiaa. Uskom-

me, että meidän molempien sataprosenttinen panostus näkyy tämän työn 

sivuilla.    

Työ tekijäänsä kiittää, mutta kiitokset kuuluvat myös kaikille hengessä mu-

kana eläneille. Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset kannustaville kotijou-

koille ja ystäville. Kiitokset myös ohjaajallemme Eira Korpiselle, jolta olemme 

saaneet ideoita tutkimuksen edetessä. Tutkimuskoulumme lapset ja henkilö-

kunta tekivät hienolla yhteistyöllä työstämme onnistuneen. Kiitos heille. Lo-

puksi haluamme vielä kiittää toisiamme loistavasta yhteistyöstä. 

”Kaksin aina kaunihimpi, kaksin kaiketi parempi” 

___________________________ ___________________________ 

Sanna Honkaniemi  Kirsi Tikkakoski 
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1 LAPSI KYLÄKOULUNSA ASIANTUNTIJANA 

1.1 Mitä kuuluu kyläkoulun lapsille? 

No, ainakin mää tykkään kun tää on niin pieni ja sitte täällä pystyy olla ulkona tuos-

sa metässäkin esimerkiks. Sitte kaupungissa, niin siellä pitää, tai siellä on niin isoja 

kouluja aika paljon, ja sitten ei oo niin ku näin paljon luontoa siellä. Ja niin isoja 

pihojakaan. (Sari 6. lk) 

Kuka kuuntelisi tämän kuudesluokkalaisen asiantuntijan ajatuksia? Onko 

näillä kokemuksilla lainkaan painoarvoa silloin, kun pohditaan kyläkoulujen 

tulevaisuutta? Kyläkoulujen lakkauttamiset puhuttavat niin päättäjiä, opetta-

jia, vanhempia kuin kyläläisiä. On tärkeää muistaa, että myös kyläkoulun 

lapset pohtivat oman koulunsa kohtaloa. Koskettaahan kyläkoulujen lak-

kauttaminen eniten juuri heitä. Tutkimuskoulussamme lapset käsittelivät 

uhanalaisen kyläkoulunsa lakkauttamista ja sen herättämiä tunteita päivittäi-

sissä leikeissä, koulutyössä ja keskusteluissa.  

Lakkauttamisista huolimatta kyläkouluja on Suomessa edelleen paljon. Ky-

läkoulujen ja niiden opetuksen kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää, mut-

ta ne eivät ole herättäneet riittävää mielenkiintoa tutkijoiden keskuudessa. 

Pieniä kouluja koskevaa tuoretta tutkimusta onkin niukasti ja se keskittyy 

aikuisen näkökulmaan. Voidaankin kysyä, mihin lasten näkökulma on 

unohdettu. Eivätkö lasten kokemukset omasta koulusta ja luokasta ole kiin-

nostavia? 

Myöskään opettajankoulutus ei ole osoittanut kiinnostusta tarjota riittäviä 

eväitä kyläkoulun opettajan haasteelliseen työhön. Tämä on erittäin huoles-

tuttavaa, koska moni luokanopettaja päätyy pienen koulun opettajaksi yh-

dysluokkaan, jossa on eri-ikäisiä lapsia. Juuri koulutuksen 
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riittämättömyys sai meidät tarttumaan tähän ajankohtaiseen aiheeseen. Saa-

tammehan itsekin toimia joskus kyläkoulun opettajina. Läheisen ja kosketta-

van aiheesta tekivät puolestaan lapsuusmuistot omista kyläkouluistamme.  

1.2 Miksi olemme kiinnostuneita lasten kokemuksista? 

Lasten kokemusten vähäinen tutkimus sai meidät tuomaan kyläkoulun lap-

sen näkökulman tutkimuksemme keskiöön. Koska yhdysluokan opettami-

nen on haastavaa, tietoa mielekkäiden opetuskäytänteiden kehittämiseksi on 

hankittava myös lapsilta. Lasten asiantuntijuutta lähestyimme lasten haastat-

teluiden, kirjoitelmien ja omien havaintojemme avulla.  

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää lasten kokemuksia yhdysluokas-

ta, joka koostuu eri-ikäisistä lapsista. Lisäksi meitä kiinnostavat lasten koke-

mukset yhdysluokan opetusjärjestelyistä ja työskentelytavoista. Jotta voim-

me ymmärtää lapsen kokemuksia yhdysluokasta, meidän on nähtävä lapsen 

kouluympäristö luokkaa laajemmin. Siksi selvitämme myös lasten suhtau-

tumista koko kyläkouluun (kuvio 1). 

Kyläkoulu

Yhdysluokka

 Opettaja

 Lapsi

Vertaisryhmä

  

 

KUVIO 1 Tutkimuksen kontekstia jäsentävä malli 
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2 KYLÄKOULU YHDYSLUOKAN KONTEKSTINA 

Tarkastellessamme yhdysluokkaa oppimisympäristönä, meidän tulee huo-

mioida se konteksti, jossa yhdysluokka toimii. Tässä tutkimuksessa laajem-

man kontekstin muodostaa kyläkoulu, johon perehtyminen on tärkeää yh-

dysluokkailmiön ymmärtämiseksi. Tämän luvun tarkoituksena onkin johdat-

taa lukija kyläkoulun maailmaan. 

2.1 Historiasta nykypäivään 

Suomessa tuli vuonna 1921 voimaan oppivelvollisuuslaki, joka määräsi kou-

lunkäynnin pakolliseksi. Lain mukaan kunnassa tuli olla riittävä määrä kou-

luja niin, että lasten koulumatka ei saanut olla viittä kilometriä pidempi. (Vil-

janen 1998, 9.) Kouluun tulevien lasten määrä sekä asutuksen leviäminen 

kunnan eri osiin 1950-luvulla johti kyläkoulujen määrän lisääntymiseen. 

Elinkeinoelämän muutoksen, maaltamuuton sekä perhekokojen pienenemi-

sen seurauksena oppilasmäärät kuitenkin vähenivät 1960-1970-luvuilla. Tä-

mä tarkoitti monien pienten kyläkoulujen lakkauttamista. (Kalaoja 1988a, 81, 

82; Kuikka 1996, 8; Viljanen 1998, 9-11.) Pienten koulujen lakkauttaminen 

jatkui vilkkaana 90-luvulla, jolloin päätäntävalta koulupiirijaoista siirtyi val-

tiolta kunnille. Tällöin koulujen lakkauttamista perusteltiin vähentyneen op-

pilasmäärän lisäksi myös kuntien huonolla taloudellisella tilanteella. (Pien-

ten lähikoulujen kehittämishanke 2004, 3.)  

Koulujen lakkauttaminen on ajankohtainen asia vielä 2000-luvullakin, kun 

käytännössä kaikki pienet koulut tekevät työtään lakkautusuhan alla (Pien-

ten lähikoulujen kehittämishanke 2004, 3; Teirikangas & Tolonen 2002, 144). 

Vuosina 1996-2003 Suomessa lakkautettiin yhteensä yli 500 alle 50 oppilaan 

koulua (Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2002; 2004). Pienten koulujen 

lakkauttamiset ovat johtaneet siihen, että Suomen kouluverkko on harventu-
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nut paljon etenkin maaseudulla. Vuonna 2003 noin puolet peruskouluista oli 

alle 100 oppilaan kouluja ja lähes joka kolmas alle 50 oppilaan kouluja. (Kou-

lutuksen määrälliset indikaattorit 2004.)  

Perusteluina koulujen lakkauttamiseen käytetään koulujen pientä kokoa, ta-

loudellista epäedullisuutta sekä koulujen tarjoaman opetuksen määrällistä ja 

laadullista heikkoutta (Kalaoja 1988a, 93; Veenman 1995, 324; Viljanen 1998, 

12-14). Koulun lakkauttamiseen reagoidaan yleensä hyvin tunneperäisesti ja 

taistelu koulun lakkauttamista vastaan koetaan yhteisön etuna (Kalaoja 

1988a, 92; Viljanen 1998, 11). Oppilas on tärkeimmässä osassa kyläkoulun 

lakkauttamisprosessissa. Oppilaalle kyläkoulun lakkauttaminen merkitsee 

luonnollisen yhteyden menettämistä omaan kylään ja kouluun. (Kuikka 

1996, 8; Teirikangas & Tolonen 2002, 144.) Koulujen lakkauttamisessa tulisi-

kin olla huolissaan kylän lapsista ja nuorista, jotka eivät saa mahdollisuutta 

juurtua omaan kyläänsä eivätkä opi tuntemaan toisiaan (Korpinen & Mielo-

nen 2005, 38).  

2.2 Kyläkoulu kylän keskuksena 

Maaseudun ja sen pienten koulujen erilaisuus alettiin ymmärtää paremmin 

1970-luvulla (Kalaoja 1991, 72). Maaseudulla koulun ja yhteisön välinen vuo-

rovaikutus on tiiviimpää kuin kaupungeissa. Opetus- ja kasvatustyön lisäksi 

maaseudun koulun tehtäväksi nähdään koulutilojen käyttö ympäröivän yh-

teisön kehittämiseen. Luonnollisesti myös maaseudun koulut eroavat toisis-

taan mm. sijainnin, yhteisön ja opettajan mukaan. (Kalaoja 1988a, 59, 63.) Ky-

läkouluissa käytetään kaupunkikouluja enemmän hyväksi ympäristöä (Ka-

laoja 1991, 8). Pienen koulun toiminnassa onkin tärkeää, että se osallistuu 

paikalliseen yhteisöelämään. Silloin oppiminen liittyy luonnollisesti oppilaan 

omaan elinympäristöön sekä elämäntilanteeseen, jolloin koulutyöstä tulee 

innostavampaa. (Hautala 2002, 35; Kolehmainen 2002, 61.)  
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Myös kyläkoulujen kehittämistä koko kyläyhteisöä palveleviksi toimintakes-

kuksiksi pidetään tärkeänä. Koulun palveluiden monipuolistamisen nähdään 

olevan erinomainen keino pitää yllä koulun elinvoimaa ja asemaa. (Korpinen 

& Mielonen 2005, 3; Pienten lähikoulujen kehittämishanke 2004, 5.) Koulu 

palvelukeskuksena –hankkeessa kyläkoulu koettiin tärkeäksi kylän sosiaali-

seksi ja fyysiseksi keskukseksi. Kouluilla järjestettävän kokous- ja harrastus-

toiminnan lisäksi koulu nähtäisiin hyvänä paikkana lasten päivä- ja iltapäi-

vähoidolle sekä vanhustenpalveluille. Koulujen hyödyntäminen myös luon-

to-, leiri- ja kesäkoulupaikoiksi nostettiin esille kyläkoulujen kehittämisehdo-

tuksissa. (Korpinen & Mielonen 2005, 34.) 

Koko kylän palvelukeskuksena toimiva kyläkoululla on merkittävä asema 

kylällä ja näin sen lakkauttaminenkin on vaikeampaa ja hyödyttömämpää 

(Korpinen & Mielonen 2005, 3; Purokuru 1997, 48). Jos koulu kuitenkin lak-

kautetaan, niin aktiivinen kyläkoulu voi palvella kyläläisiä monin eri tavoin 

vielä lakkauttamisen jälkeenkin (Korpinen & Mielonen 2005, 3, 35). 

2.3 Opettaja kyläkoulussa 

Opettajan persoona vaikuttaa hyvin paljon koulun roolin muotoutumisessa. 

Yksiopettajaisessa koulussa opettajan persoonan sopimattomuus korostuu. 

(Kalaoja 1988a, 104; Peltonen 1996, 26.) Lisäksi Peltonen (1996) korostaa, että 

kaksiopettajaisessa koulussa korostuu opettajien välinen vuorovaikutus. 

Opettajien täytyy tulla toimeen keskenään ja olla valmiita auttamaan toisi-

aan. Pienessä koulussa opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen laatu vai-

kuttaa koko koulun yhteisöön. (Peltonen 1996, 26; Sairanen 2001, 74.) 

Opettaja vaikuttaa myös paljon siihen, miten oppilas kokee koulun ja eri op-

piaineet. Oppilaat samaistavat opettajan ja oppiaineen niin, että oppiaineen 

kiinnostavuus riippuu opettajan kiinnostavuudesta. Mukava opettaja ei anna 

liikaa läksyjä eikä huuda tunnilla. Oppilaat myös arvostavat sitä, että opetta-
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ja toimii omien oppiensa mukaisesti. Opetustavan lisäksi oppilaiden koke-

mukset opettajasta liittyvät myös opettajan persoonallisuuteen. (Kankaan-

ranta & Linnakylä 1993, 20.) 

Opettajan rooli kyläkoulussa on muuttunut. Aikaisemmin opettaja oli yhtei-

sön jäsen, mutta nykyään opettajat asuvat usein kylän ulkopuolella ja pyrki-

vät muutenkin irrottautumaan yhteisöstä. Lisäksi opettajien lisääntynyt työ-

määrä rajoittaa opettajien osallistumista kylän toimintaan. (Kalaoja 1988a, 54; 

1988b, 20.) Yhdysluokkien opettajat käyttävätkin enemmän aikaa suunnitte-

lutyöhön kuin erillisluokkien opettajat (Korkeakoski 2001, 182). Lisäksi kylä-

koulun opettajaa työllistävät hallinnolliset velvollisuudet, koulun kunnon 

ylläpitoon liittyvät asiat sekä erilaiset valvonta- ja järjestelytehtävät (Kimo-

nen & Nevalainen 1995, 93-94). 

Tutkimusten mukaan pienten koulujen opettajat ovat nykyisin tyytyväisiä 

työhönsä. Sairasen (2001, 74) mukaan kyläkoulun opettajat saavat myös riit-

tävästi myönteistä palautetta työstään. Opettajat saattavat kuitenkin tuntea 

olevansa liian yksin ja ilman ammatillista tukea. Pienten kyläkoulujen opet-

tajiin kohdistuu korkeita vaatimuksia niin yhdysluokkien opettajina kuin 

myös kyläkoulujen kehittäjinä. Lisäksi opettajien oletetaan taistelevan koulu-

jen lakkauttamisvaaraa vastaan. Nämä seikat voivat olla opettajan ammatilli-

sen kehittymisen esteenä tai hidasteena. Ammatillista kehittymistä voidaan 

tukea kyläkoulujen välisellä verkkotyöskentelyllä, internetavusteisella etä-

opiskelulla sekä opettajien keskinäisellä ohjauksella. Näiden mahdollisuuk-

sien hyödyntämiseen tulisi kiinnittää huomiota jo opettajankoulutuksessa. 

(Kalaoja & Pietarinen 2002, 11-12; Pienten lähikoulujen kehittämishanke 

2004; Purokuru 1997, 11, 31.) Sairasen (2001, 76) mukaan pienten koulujen 

yhteistyötä on nykyään kovin vähän. Kyläkoulujen yhteistyön lisääminen ja 

kehittäminen voidaankin nähdä tulevaisuuden haasteena. 
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2.4 Lapsi kyläkoulussa 

Kyläkoulujen pedagogiikka ja oppimisympäristö muodostavat ainutlaatui-

sen kasvupaikan kouluikäiselle lapselle. Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa 

on yllättävän vähän huolimatta siitä, että kyläkoulut ja heterogeeniset yhdys-

luokat ovat Suomessa hyvin yleisiä. Erityisen huolestuttavaa on lasten näkö-

kulmasta tehtyjen kyläkoulututkimusten vähäisyys. (mm. Peltonen 2002b.) 

Lasten asiantuntijuus heitä itseään koskevissa asioissa jätetään huomiotta, ja 

lasten elämään vaikuttavia päätöksiä tehdään aikuisten ehdoilla.  

Peltonen (1998; 2002b) on tutkinut pienten koulujen järjestämää esiopetusta. 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää pienten koulujen esiopetuksen 

tilannetta Suomessa sekä lasten, vanhempien, opettajien ja hallinnon edusta-

jien suhtautumista esiopetukseen. Peltonen näkee kyläkoulujen esiopetuksen 

tutkimisen tärkeänä, sillä pienten koulujen opetusta on yleensäkin tutkittu 

vähän. Myös lasten näkökulma on näissä tutkimuksissa mukana, mutta on 

huomattava, että lapset ovat olleet vain osa tutkimusten kohdejoukkoa. Pel-

tosen tutkimukset voidaan nähdä kuitenkin lasten etua tavoittelevina, sillä 

kyläkouluja kehittämällä myös lapsen oppimisympäristö kehittyy. (ks. Pel-

tonen 1998; 2002b, 21-22). 

Peltosen (1998) mukaan esikoululaiset viihtyvät kyläkoulun yhdysluokassa 

hyvin. Kertoessaan myönteisestä suhtautumisestaan kouluun lapset eivät 

puhuneet niinkään kouluun liittyvistä asioista. Esikoululaiset pitävät koulus-

sa erityisesti kavereista sekä vapaammasta toiminnasta kuten peleistä, retkis-

tä ja välitunneista. Yksittäiset kivat asiat koulussa tekevät koulunkäynnistä 

mielekkään. Peltonen toteaakin kokoavasti, että koulussa on kivaa silloin, 

kun mielekkäitä asioita on enemmän kuin epämielekkäitä. (Peltonen 1998, 

67, 77-79.)  

Lisäksi tutkimuksissa on selvitetty mm. kyläkoulun lasten tulevaisuudenku-

via (Hytönen & Rovasalo 1998) sekä lasten kokemuksia vuosiluokkiin sito-
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mattomasta opetuksesta (Ilo & Kaikkonen 2002). Teirikangas & Tolonen 

(2002) ovat valinneet lapsen näkökulman lähtökohdakseen tutkiessaan kylä-

koulujen lakkauttamista ja uuteen kouluun siirtymistä. Tutkimuksessa kylä-

koulun oppilaat ovat toimineet asiantuntijoina kertoessaan omista tunteista 

ja kokemuksistaan. Tutkimuksessa mukana olleet lapset toivat esille pelkon-

sa uuteen kouluun siirtymisestä. Lapset olivat huolissaan uuden koulun ym-

päristöstä ja säännöistä sekä pelkäsivät kiusatuksi tulemista. Lapset löysivät 

tulevasta muutoksesta kuitenkin myös hyviä puolia liittyen uusiin kaverei-

hin ja koulun parempiin resursseihin. (Teirikangas & Tolonen 2002, 143-151.)  

2.5 Kyläkoulujen kehittäminen 

Kyläkouluja ja yhdysluokkaopetusta koskevaa tutkimusta tarvittaisiin lisää 

(Kaikkonen ja Lindh 1990, 24; Kalaoja 1988a, 19; Kalaoja 1990, 110; Kalaoja & 

Pietarinen 2002, 9, 16; Pienten lähikoulujen kehittämishanke 2004; Veenman 

1995, 366-370). Pienet koulut eivät ole kiinnittäneet johtavien kasvatusalan 

ammattilaisten huomiota. Tästä poikkeuksena voidaan mainita professori 

Esko Kalaojan kyläkoulututkimukset, Aktiiviset kyläkoulut –projekti, Jyväs-

kylän yliopiston Tutkiva opettaja –projekti sekä Suomen lähikoulut ry:n 

aloitteesta käynnistynyt Koulu palvelukeskuksena –hanke. Lisäksi kyläkou-

lujen tilannetta on selvitetty Pienten lähikoulujen kehittämishankkeessa. 

Pienten lähikoulujen kehittämishanke oli osa Opetushallituksen Tasa-

arvoiset koulutuspalvelut – hanketta. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa 

koulutuspalvelujen saatavuus koko maassa sekä turvata korkeatasoinen ja 

monipuolinen opetus kaikissa kouluissa, erityisesti pienissä kyläkouluissa. 

Hankkeeseen liittyi mm. täydennyskoulutusta sekä kyläkoululeiri, joka ko-

kosi yhteen kyläkoulujen opettajia, kuntien päättäjiä, opettajaopiskelijoita ja 

kyläaktiiveja. Kyläkoululeirin keskeisiä keskustelun aiheita olivat yhdys-

luokka oppilaan kasvuympäristönä sekä yhdysluokkaopetus opettajankoulu-

tuksessa. Opettajankoulutuksen kehittäminen kyläkoulun näkökulmasta 
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nähtiin edellytyksenä yhdysluokkaopetuksen kehittämiselle. Lisäksi puhut-

tiin alueellisen pienten koulujen opettajille kohdistetun täydennyskoulutuk-

sen puolesta. (Pienten lähikoulujen kehittämishanke 2004, 6-7, 15-17, 33 ). 

Hanke tuotti aineistoa ja tukea erityisesti kyläkoulujen pedagogiseen kehit-

tämiseen. Lisäksi kyläkoulut saivat hankkeen kautta myönteistä julkisuutta, 

joka osaltaan edesauttaa kyläkouluihin ja yhdysluokkaopetukseen liittyvän 

keskustelun lisääntymistä. Hankkeen myötä myös kyläkoulujen aktiivinen 

kehittäminen levittäytyi alueellisesti aiempaa laajemmalle. (Pienten lähikou-

lujen kehittämishanke 2004, 30.) 

Kyläkouluihin liittyvistä kysymyksistä tulisi keskustella säännöllisesti, eikä 

ainoastaan koulun lakkauttamisen tullessa ajankohtaiseksi. Keskustelussa 

pitäisi huomioida taloudellisten ja poliittisten seikkojen lisäksi pedagoginen 

näkökulma. Tämä edellyttäisi yhteistyötä päättäjien ja kouluissa työskentele-

vien opettajien välillä. (Pienten lähikoulujen kehittämishanke 2004, 3-4.) 

Myös opettajankoulutuslaitosten tulisi myöntää, että yhdysluokat ovat ny-

kypäivän ja tulevaisuuden todellisuutta (Pienten lähikoulujen kehittämis-

hanke 2004; Veenman 1995, 374).  
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3 ERI-IKÄISTEN LASTEN YHDYSLUOKKA 

Tässä luvussa selvitämme yhdysluokan käsitettä ja taustoja. Esittelemme yh-

dysluokan opetusjärjestelyiden kehittymistä nykyiseen tilanteeseen. Lisäksi 

pohdimme yhdysluokkaopetuksen etuja ja haasteita unohtamatta ilmiön 

kansainvälistä tarkastelua.  

3.1 Yhdysluokan taustaa 

Yhdysluokat ovat tyypillisiä pienissä kouluissa (Kalaoja 1991, 8; Pienten lä-

hikoulujen kehittämishanke 2004, 4). Yhdysluokalla tarkoitetaan perusope-

tusryhmää, johon kuuluu oppilaita useammalta kuin yhdeltä vuosiluokalta. 

Jos oppilaita on vain yhdeltä vuosiluokalta, kyse on erillisluokasta. (Korkea-

koski 2001, 54.) 

Yhdysluokan rakenteeseen vaikuttaa luonnollisesti koulun koko ja opettajien 

määrä (Laukkanen, Muhonen, Ruuhijärvi, Similä & Toivonen 1986, 127-129). 

Peltosen (2002b) mukaan tavallisimpia yhdysluokan muotoja ovat 1-2 ja 3-6 

luokat. Kolmiopettajaisissa kouluissa perusopetusryhmät muodostuvat ylei-

semmin luokista 1-2, 3-4 ja 5-6. (Peltonen 2002b, 52). Myös muunlaiset yhdis-

telmät ovat mahdollisia. Opetusryhmät on kuitenkin muodostettava siten, 

että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa mainitut tavoitteet 

(Perusopetuslaki 1998, 30.§, 2. mon.). Kalaojan (1990, 109) mukaan oppilai-

den enimmäismäärä yhdysluokalla tulisi olla 20.  

Pienten koulujen yhdysluokkaopetusta on ollut Suomessa jo yli 100 vuotta 

(Kalaoja 1988a, 3). Varhaisin maassamme käytetty useiden luokkien saman-

aikaisesti opettamisen malli tuli Englannista 1850-luvulla. Yhdysluokkaope-

tuksen kehittelyä aloitettiin innokkaasti 1970-luvulla silloisissa opettajasemi-
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naareissa ja vaikutteita kehittämistyöhön näyttäisi tulleen Saksasta. (Kalaoja 

2001, 39.)  

3.2 Yhdysluokan opetusjärjestelyt 

Yhdysluokkaopetusta on kehitetty alusta asti etsien sopivaa mallia opettaa 

yhtä aikaa useaa eri luokka-astetta (Kaikkonen & Lindh 1990, 20; Kalaoja 

1982, 22-23).  Rinnakkaiskurssijärjestelmässä eri luokilla on samalla tunnilla 

sama oppiaine ja aihepiiri, mutta ylemmät luokat käsittelevät aihetta alempia 

luokkia syvemmin. Tällaisen opetusjärjestelyn tavoitteena on liittää opetus 

kaikille yhteisen teeman ympärille. (Kaikkonen & Lindh 1990, 20; Kalaoja 

1982, 26; Kalaoja & Pietarinen 2002, 9; Koskenniemi & Hälinen 1974, 217-218.) 

Myös rinnakkaiskurssijärjestelmää lähellä oleva kokonaisopetus soveltuu 

hyvin yhdysluokkakontekstiin. Kokonaisopetuksella tarkoitetaan opetusjär-

jestelyjä, jossa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt omaksutaan tietyn asiakoko-

naisuuden tai teeman puitteissa (Husso 2000, 158). Yhdysluokassa tällainen 

yhteisen teeman ympärille rakentuva opetus on luonteva tapa toteuttaa ope-

tusta, koska silloin eri-ikäisillä lapsilla on mahdollisuus opiskella aihealuetta 

omien edellytystensä mukaisesti.  

Vuorokurssijärjestelmässä kaksi perättäistä luokkaa opiskelee tietyissä oppi-

aineissa samaa oppisisältöä siten, että kummankin luokkatason oppisisältöjä 

käsitellään vuorovuosin (Kaikkonen & Lindh 1990, 21; Kalaoja & Pietarinen 

2002, 9; Korkeakoski 2001, 54; Koskenniemi & Hälinen 1974, 217-218; Lauk-

kanen ym. 1986, 131). Vuorokurssijärjestelmän huono puoli on luonnollisesti 

se, että osan oppilaista on opiskeltava aihepiirejä epäloogisessa järjestykses-

sä. Hyvänä puolena rinnakkaiskurssijärjestelmään verrattuna voidaan sen 

sijaan pitää opettajan työmäärän pienenemistä. Vuorokurssijärjestelmää ei 

käytetä matematiikan ja kielten opiskelussa. Kyseisissä oppiaineissa käyte-

tään vuosikurssijärjestelmää. (Kalaoja & Pietarinen 2002, 9.)  
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Vuosikurssijärjestelmässä yhdysluokan kukin luokka-aste opiskelee oppi-

tunnilla oman vuosiluokan opetussuunnitelman mukaisesti (Korkeakoski 

2001, 54; Laukkanen ym. 1986, 132-133; Rautamaa 1980, 1). Tällä pyritään 

lasten kehitystason huomioon ottamiseen opetuksessa. Vuorokurssijärjestel-

mään verrattuna tällainen opetusjärjestely on opettajalle työläämpää. Ehkä 

juuri tästä syystä se onkin Suomessa vähän käytetty. (Kalaoja & Pietarinen 

2002, 9-10.) 

Yhdysluokissa voidaan edelleen käyttää opetuksellisesti erilaisia malleja 

(Korkeakoski 2001, 54). Useimmiten yhdysluokissa käytetään matematiikan 

ja kielten opetusta lukuun ottamatta vuorokurssijärjestelmää (Kalaoja & Pie-

tarinen 2002, 9-10). Kaikkonen ja Lindh (1990) toteavat, että yhdysluokkaope-

tuksen suurimmat haasteet liittyvät juuri vuorokurssi- ja vuosikurssiopetuk-

sen valintaan. Vaihtoehtoja pohdittaessa on nostettu esille oppilaiden psyko-

fyysinen kehitys ja opettajan työn organisointi. (Kaikkonen & Lindh 1990, 25; 

Rautamaa 1980.)  

3.3 Yhdysluokan etujen ja haittojen tarkastelua 

Yhdysluokkaopetuksella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa opettajan ja 

oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna (Kalaoja & Pietarinen 2002, 8). Yhdys-

luokkaopetus jakaakin mielipiteitä; toisaalta yhdysluokkien opettamista pi-

detään ongelmallisena ja työläänä, mutta toisaalta erillisluokkaa pedagogi-

sesti parempana ratkaisuna. Yhdysluokkaopetusta arvioitaessa tulee muis-

taa, että sitä toteutetaan monin eri tavoin. (Pienten lähikoulujen kehittämis-

hanke 2004, 5.)  

3.3.1 Yhdysluokkaopetuksen edut 

Yhdysluokkaopetuksen edut ja haitat johtuvat pääosin luokan heterogeeni-

sestä rakenteesta. Opetusryhmässä oppilaiden biologisen iän vaihtelun lisäk-
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si kehitykselliset ikäerot voivat olla suuret. Yhdysluokkaopetus mahdollistaa 

lasten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntymisen, vertaisoppimisen ja in-

tegroidut sekaryhmät. (Peltonen 2002a, 106; Yhdysluokkaopetuksen opas 

1981, 15-16.) 

Eri-ikäisten lasten yhteistyön on todettu olevan kasvatuksellisesti arvokasta 

(Kalaoja & Pietarinen 2002,10). Jo Vygotsky korosti eri kehitystasolla olevien 

lasten yhteistyön tärkeyttä oppimisessa. Oppimisessa on tärkeää, että lapsi 

opettelee itselleen haasteellisia asioita vuorovaikutuksessa taitavamman 

henkilön kanssa. Lapsi oppii taidon ensin ns. lähikehityksen vyöhykkeellä ja 

myöhemmin siitä tulee osa lapsen itsenäistä kehityksellistä saavutustasoa. 

(Vygotsky 1978, 90.) 

Yhdysluokka antaa erillisluokkaa enemmän mahdollisuuksia myös lapsen 

sosiaaliselle kehitykselle. Yhdysluokassa jokainen lapsi on vuorollaan nuo-

rimpana ja pienimpänä sekä toisaalta myös isoimpana ja osaavimpana. Näin 

ollen lapsen asema luokassa voi vaihdella kouluvuosien aikana. Yhdysluo-

kan oppilaat muodostavat myös usein ystävyyssuhteita yli luokkarajojen. 

Lisäksi vastuuntunto ja toisen auttaminen kehittyvät yhdysluokissa luonnos-

taan, kun opettaja keskittyy välillä toisen ryhmän opettamiseen. (Peltonen 

1998, 67, 134; 2002a, 107; 2002b, 53.) Peltosen (2002b, 54) mukaan lapset aut-

tavat mieluummin nuorempaansa kuin samanikäistä. Myös avun pyytämi-

nen ja vastaanottaminen itseään vanhemmalta on luontevaa.  

Myös Korpinen (1996) sekä Kaikkonen ja Lindh (1990) korostavat, että kylä-

koulussa eri-ikäiset ja erilaiset lapset oppivat toisiltaan monia asioita. Van-

hemmat oppilaat toimivat mallina nuoremmille, joita he voivat myös auttaa 

ja ohjata. Yhdysluokassa oppilailla on hyvät edellytykset oppia yhteistyötai-

toja sekä toisten huomioonottamista. Heistä kehittyy toisistaan huolehtivia 

mutta samalla itsenäisiä oppilaita. (Kaikkonen & Lindh 1990, 29; Korpinen 

1996, 44.) Yhdysluokan oppilaiden ystävyyssuhteisiin sisältyykin vuosiluok-

kia enemmän hoivaamista. (Koskenniemi 1982, 113; Peltonen 2002b, 54.) Li-
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säksi kilpailua esiintyy yhdysluokassa vähemmän kuin luokissa, joissa oppi-

laat ovat samanikäisiä. (Koskenniemi 1982, 113.)  

Yhdysluokka tarjoaa hyvän lähtökohdan luokan positiivisen ilmapiirin syn-

tymiselle (Kempas & Kinnunen 2002, 131-137; Koskenniemi 1982, 164; Pelto-

nen 1998, 99). Pienille kouluille ja yhdysluokkien työskentelylle on usein 

ominaista oppilaiden levollisuus ja työhön paneutuminen (Korkeakoski 2001, 

208). Yhdysluokka kasvattaakin lapsia itsenäiseen ja vastuulliseen työskente-

lyyn sekä antaa monipuoliset mahdollisuudet oman opiskelutekniikan kehit-

tämiseen. Lisäksi oppiaineksen kertaamista tapahtuu yhdysluokassa luonte-

vasti. (Laukkanen 1978, 6-9.)  

Yhdysluokassa on mahdollista myös eriyttää opetusta lasten taitotason mu-

kaan. Esimerkiksi esioppilaan lukemaan oppimisen herkkyyskausi voidaan 

havaita ja siihen voidaan vastata antamalla lapsen osallistua lukemaan opet-

teluun ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa. Lapsi saattaa oppia ylempien 

luokkien opetuksesta myös simultaanioppimisen avulla, eli sivusta seuraa-

malla. (Peltonen 1998, 69.) Alemman luokan lapset voivat myös oppia mate-

riaaleista, joka on tarkoitettu ylemmille luokille, kun taas vanhemmat lapset 

voivat hyötyä tilaisuuksista esitellä materiaaleja pienemmille oppilaille (ks. 

Veenman 1995, 322). 

Yhdysluokkien määrä on kasvussa (Mason & Burns 1995, 36). Yhdysluokkia 

on perustettu myös sellaisiin kouluihin, joissa myös vuosiluokkajako olisi 

mahdollinen. Yhdysluokkaopetuksen on ajateltu luovan hyvät puitteet niin 

yksilölliselle opetukselle kuin myös yhteistoiminnan ja vastuuntunnon kehit-

tymiselle. (Koskenniemi 1982, 121; Pienten lähikoulujen kehittämishanke 

2004, 4-5.) Toisaalta yhdysluokkia perustetaan kaupunkien kouluihin myös 

opettajapulan ja oppilasmäärän vähenemisen vuoksi (Pienten lähikoulujen 

kehittämishanke 2004, 4-5). 
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3.3.2 Yhdysluokkaopetuksen haitat 

Yhdysluokkaopetusta on kehitetty Suomessa jo yli sadan vuoden ajan, mutta 

opetukseen liittyy edelleen ongelmia. Tutkimusten mukaan opettajat kokevat 

erillisluokkaopetuksen yhdysluokkaopetusta mielekkäämpänä. (Kalaoja 

1990, 108; Mason & Burns 1995, 36, 42.) Heterogeeninen luokka, johon kuu-

luu iältään, kooltaan ja taidoiltaan erilaisia oppilaita, voidaan kokea opetuk-

sen kannalta myös haasteelliseksi (Kempas & Kinnunen 2002, 137). Ongelmia 

voi aiheuttaa myös se, että yhdysluokassa ryhmä muotoutuu joka vuosi eri-

laiseksi (Kaikkonen & Lindh 1990, 29). 

Yhdysluokkaopetuksen ongelmat liittyvät pääasiassa opetuksen organisoin-

tiin (Kaikkonen & Lindh 1990, 25). Muita ongelmia voivat olla työjärjes-

tysongelmat, oppisisältöongelmat, tilakysymykset sekä oppilaisiin liittyvät 

vaikeudet. Usein yhdysluokkaopetukseen liittyvät ongelmat ovat opettajan 

eivätkä oppilaan ongelmia. (Rautamaa 1980, 12.) Myös kansainvälisesti tar-

kasteltuna tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdysluokkaopetukseen on aina 

liittynyt haasteita. Ongelmat ovat voimakkaampia kaupunkialueilla, joissa 

perinteisesti noudatetaan erillisluokkaopetusta ja pienempiä harvaanasutuil-

la alueilla, joissa pienet koulut ovat yleisiä. (Veenman 1995, 323-324.) 

Yhdysluokan ja erillisluokan työskentelyn suurin pedagoginen ero on siinä, 

missä määrin opettaja kykenee antamaan aikaansa ryhmän sisällä eri oppi-

lasryhmille ja erilaisille oppilaille, sekä missä määrin opettaja kykenee orga-

nisoimaan eri oppilasryhmät mielekkääseen opiskeluun.  Yhdysluokassa voi 

olla oppitunteja, joiden aikana opettajan ja oppilaan välillä ei ole lainkaan 

vuorovaikutusta. Tällöin oppilas käyttää apunaan erilaisia oppimateriaaleja 

sekä on vuorovaikutuksessa luokkatovereidensa kanssa. (Korkeakoski 2001, 

54-55.) 

Vaikka yksilöllistä opetusta pidetään yhtenä yhdysluokkaopetuksen etuna, 

voivat myös eriyttämisen ongelmat olla tyypillisiä yhdysluokassa. Runsas 
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itsenäinen työskentely, jossa on vähän opettajakontrollilla tai yhdysluokka-

opetukseen soveltumattomia oppimateriaaleja, voi vaikeuttaa eriyttämistä. 

Eriyttämisen ongelmien on huomattu lisääntyneen oppilasmäärän ja vuosi-

luokkien kasvaessa. (Kalaoja 1990, 109.) Myös Korkeakosken (2001) mukaan 

opettajalla on sitä paremmat mahdollisuudet antaa yksilöllistä ohjausta mitä 

vähemmän opetusryhmässä on eri vuosiluokkien oppilaita.  Ihanteellisena 

opetusryhmänä Korkeakoski näkee pienen erillisluokan, jossa on hyvät 

mahdollisuudet yksilöimiseen, ryhmän sisäiseen eriyttämiseen ja useanlai-

siin oppimista edistäviin oppilasaktiviteetteihin. (Korkeakoski 2001, 54-55.) 

Peltosen (1998) mielestä heterogeeninen luokka on hyväksi lapsen sosiaalisel-

le kehitykselle. Työrauhaongelmat ovat pieniä johtuen oppilasmäärän vä-

hyydestä, ja koulussa voi olla hyvinkin kodinomainen ilmapiiri. Asian kään-

töpuoli on kuitenkin se, että mahdollisten ongelmien esiintyessä lapsilla on 

vain vähän vaihtoehtoja valita kaverinsa tai opettajansa. Pienessä koulussa 

myös opettajien keskinäinen vuorovaikutus korostuu. (Peltonen 1998, 99.) 

3.3.3 Yhdysluokkaopetus kansainvälisenä ilmiönä 

Yhdysluokkaopetus ja sen erilaiset variaatiot ovat yleisiä myös muualla maa-

ilmassa. Tällaisia luokkia esiintyy paljon tiheään asutuilla alueilla, joissa op-

pilasmäärät ovat laskeneet, harvaanasutuilla alueilla sekä kehitysmaissa, 

joissa pyritään kehittämään opetusta maaseutualueilla. Yhdysluokat voivat 

siten olla muodostettu hallinnollisista syistä, oppilasmäärien laskun vuoksi 

tai epäsäännöllisten luokkakokojen tasoittamiseksi (multi-grade). Opetus-

ryhmät voivat olla myös muodostettu tarkoituksella pedagogisten ja kasva-

tuksellisten etujen tavoittamiseksi (multi-age). (Veenman 1995, 319-321 ks. 

myös Kalaoja 2001, 39.) Meillä pienissä kouluissa käytössä olevat yhdysluo-

kat ovat yleensä lähellä multi-grade luokkia. 
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Veenman (1995) on tutkinut yhdysluokkien vaikutusta oppimiseen. Laajassa 

tutkimuksessa kartoitettiin kattavasti kaikki yhdysluokkaopetukseen liittyvä 

kansainvälinen kirjallisuus. Kokoavaan tutkimukseen otettiin mukaan yh-

teensä 56 tutkimusta ja selontekoa, jotka sisälsivät yhdysluokkaopetuksen 

vaikutuksiin liittyvää arviointia 12 eri maasta. Selontekojen jaottelussa erotet-

tiin toisistaan hallinnollisista sekä taloudellisista syistä toteutettava opetus 

pedagogisista syistä toteutettavasta opetuksesta. Lisäksi tutkimukset ryhmi-

teltiin sen mukaan tarkasteltiinko niissä tiedollista ja kognitiivista oppimista 

vai mm. sosiaalisiin taitoihin, itsetuntoon sekä motivaatioon liittyvää kasvua. 

(Veenman 1995, 324-325.) 

Veenmanin (1995) mukaan yhdysluokan ja erillisluokan oppilaiden oppimi-

sessa ei ole eroja. Eroja ei löytynyt tiedollisten asioiden oppimisesta kuten 

lukemisesta, matematiikasta, kieliopinnoista tai lukuaineista. Sen sijaan 

asenne koulunkäyntiä kohtaan, itsetunto sekä sosiaalinen ja persoonallinen 

kasvu ovat usein paremmassa asemassa yhdysluokissa kuin erillisluokissa. 

Näin ollen opettajien, vanhempien tai päättäjien ei tarvitse olla huolissaan 

yhdysluokan oppilaiden akateemisesta tai sosioemotionaalisesta kehitykses-

tä. (Veenman 1995, 366-367.) 

Mason ja Burns (1996) ovat vaikuttuneita Veenmanin laajasta kansainvälisten 

tutkimusten kokoelmasta mutta he esittävät omien tutkimustensa pohjalta 

kritiikkiä yhdysluokista tehtyihin tutkimuksiin. Vaikka multi-grade luokat 

ovat joillekin oppilaille hyviä, ne ovat suurimmalle osalle lapsista rasittavia. 

Masonin ja Burnsin mukaan multi-grade luokilla ei olekaan myönteistä vai-

kutusta opetukseen. Lisäksi ne lisäävät opettajan stressiä, vaarantavat moti-

vaatiota ja heikentävät sitoutumista opetukseen. (Mason & Burns 1996, 307-

308.) 
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3.4 Vuosiluokkiin sitomaton opetus tulevaisuuden haasteena 

Yhdysluokkaopetuksen voidaan nähdä olevan erittäin lähellä vuosiluokkiin 

sitomatonta opetusta (Apajalahti & Kartovaara 1995, 16). Käsitettä vuosi-

luokkiin sitomaton opetus vastaa englannin kielessä mm. termi multi-age. 

Merimaan (1996) mukaan vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksi kehitys-

vaihe siirryttäessä kohti perusopetuksen vuosiluokattomuutta.   

Vuosiluokkiin sitomattomalle opetukselle on vaikea antaa tyhjentävää määri-

telmää, koska jokainen maa, koulu ja yksilö toteuttaa sitä omalla tavallaan. 

Vuosiluokkiin sitomattomalle opetukselle on kuitenkin tunnusomaista, että 

eri-ikäisistä oppilaista muodostuvassa opetusryhmässä oppilaat voivat edetä 

omien edellytystensä mukaan yksilöllisellä nopeudella. Kyseisessä opetuk-

sessa oppilasta ei myöskään jätetä luokalle. (Ilo & Kaikkonen 2002, 119-121.) 

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen etuina voidaan nähdä lapsen yksilöl-

linen huomiointi, opintojen valinnaisuus, joustavuus ja eriyttäminen sekä 

sosiaalisen kasvun edistäminen. (Apajalahti & Kartovaara 1995, 23-25.)  

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta on toteutettu Kiteen Ruppovaaran kylä-

koulussa vuodesta 1996 lähtien. Vuosiluokkiin sitomaton opetus alkoi ope-

tuskokeilulla, jossa tavoitteena oli kehittää opetusta joustavammaksi ja lapsi-

lähtöisemmäksi. Opintojen eteneminen haluttiin sitoa vuosiluokkien sijaan 

opintojaksoihin, joissa oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa opintojaksojen 

tavoitteet yksilöllisessä ajassa hitaammin tai nopeammin. Vuosiluokatto-

muus on asettanut uusia haasteita ja mahdollisuuksia kyläkoulun arvioinnil-

le, opetuksen organisoinnille sekä henkilöstön tiimityölle. Kokemukset vuo-

siluokkiin sitomattomasta opetuksesta ovatkin olleet myönteisiä ja kannus-

tavia. (Kärnä 1998, 53-66.)  
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4 OPPIMINEN JA OPETUS KYLÄKOULUN YHDYSLUOKASSA 

Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä oppimista opetussuunnitelman ja 

lasten kokemusten näkökulmasta. Lisäksi määrittelemme oppimisympäris-

tön, opetusmenetelmien sekä työskentelytapojen käsitteitä ja pohdimme nii-

den merkitystä kyläkoulun ympäristössä. 

4.1 Oppiminen opetussuunnitelmassa ja lasten kokemuksissa 

Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuu oppimiskäsi-

tykseen, jossa korostuu lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Oppiminen nähdään 

kokonaisvaltaisena prosessina, jossa lapsi on aktiivisessa roolissa. Perusope-

tuksen onkin annettava jokaiselle lapselle eväät monipuoliseen kasvuun, op-

pimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. (Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2004, 12, 16.) Myös Korpinen (1993, 1998) korostaa, että 

koulun tärkein tehtävä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja per-

soonan kasvua. Oppiminen edellyttää oppilaalta myönteistä minäkäsitystä 

eli luottamusta omaa oppimista kohtaan. (Korpinen 1993, 7; 1998, 6-7.) Suo-

messa toteutettava yhdysluokkapedagogiikka vaatisi perusteellista kartoitus-

ta ja analyysia, jotta sitä voitaisiin kehittää nykyisen oppimiskäsityksen ja 

opetussuunnitelman suuntaiseksi (Pienten lähikoulujen kehittämishanke 

2004, 5).  

Kankaanrannan ja Linnakylän (1993) tutkimuksessa mukana olleiden kol-

masluokkalaisten mielestä koulun tehtävänä on ensisijaisesti perustaitojen ja 

-tietojen oppiminen sekä koulua että elämää varten. Oppimisen lapset mää-

rittelevät kokemiseksi, toiminnaksi, lukemiseksi, kirjoittamiseksi ja ymmär-

tämiseksi. Tietoja ja taitoja pidetään tärkeinä, mutta myös yhdessä opiskele-

mista ja oppimisen iloa ja halua arvostetaan. Oppimisen lisäksi koulu näh-

dään sosiaalisen kasvun paikkana, jossa ystävät ja yhdessä toimiminen tuo-
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vat koulupäivään mielekkyyttä. Toisaalta koulupäivä voidaan kokea myös 

raskaana. Tähän ovat syynä vaikeat oppiaineet, ikävät opettajat, koulurutiinit 

sekä yksinäisyys ja kiusaaminen. (Kankaanranta & Linnakylä 1993, 11.) 

4.2 Kyläkoulu lapsen oppimisympäristönä 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöi-

den ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen ta-

pahtuvat (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Myös Bru-

nellin ja Kuparin (1993) näkemyksen mukaan koulu oppimisympäristönä 

sisältää laajasti ymmärrettynä kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat oppijan op-

pimiseen, osaamiseen ja asennoitumiseen. Oppimisympäristön tärkeitä ele-

menttejä ovat koulun toimintatavat ja niiden luonne ja säätely. (Brunell & 

Kupari 1993, 1.) 

Koulun fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat, 

opetusvälineet ja oppimateriaalit, muu rakennettu ympäristö sekä ympäröi-

vä luonto (Korkeakoski 2001, 42; Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2004, 16.) Fyysinen ympäristö voidaan nähdä laadukkaan opetuksen 

edellytyksenä, mutta se ei kuitenkaan takaa laadukasta opetusta. Fyysisen 

oppimisympäristön puitteet ovat yhteydessä opetuksen järjestäjän taloudelli-

siin resursseihin. (Korkeakoski 2001, 42.) Kuitenkin opiskelutilat ja -välineet 

koulussa tulee järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiske-

lumenetelmien ja työtapojen käytön (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004). 

Kyläkoulun etuna on monipuolinen ympäristö. Melkein jokaisen pienen kou-

lun pihapiiriin kuuluu nurmikkoa, metsää, peltoa ja urheilukenttä. (Korpi-

nen 1998, 9; Peltonen 2002a, 105.) Lisäksi pienen koulun ympäristöllisinä 

etuina voidaan pitää maaseudun rauhallista elämäntapaa, vähäistä liiken-

nemelua ja puhdasta ilmaa (Kalaoja 1990, 2). Luonnollisen ympäristönsä 
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avulla pienen koulun on mahdollista toteuttaa lasten ulkoliikuntatoiveita ja 

opettaa läheisessä luonnossa liikkumista (Peltonen 2002a, 106). Pienten kou-

lujen pysyvät tilatarpeet liittyvät yleensä sisäliikunta- ja aineenopetustiloihin 

(Korkeakoski 2001, 211). 

Koulun psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muotoutumiseen vai-

kuttavat sekä yksittäisten oppilaiden kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät 

että vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäris-

tön tuleekin tukea toisaalta opettajan ja oppilaiden välistä ja toisaalta oppi-

laiden keskinäistä vuorovaikutusta. Vastuu avoimesta, rohkaisevasta ja 

myönteisestä ilmapiiristä kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 16.) Korpinen (1993; 1998) koros-

taa, että koulun turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri tarjoaa parhaat mahdolli-

suudet kehittää oppilaiden itsearvostusta ja laajentaa minäkäsitystä uusien 

oppimiskokemusten myötä. Etenkin kyläkoululla ja sen opettajalla on tärkeä 

merkitys lapsen itsetunnolle, sillä pienestä koulusta muodostuu lapselle hy-

vin tärkeä kasvuympäristö. (Korpinen 1993, 23; 1998, 9-10.)  

Luokan koko on oppilaalle merkittävä asia. Pientä luokkaa pidetään muka-

vana, suurta häiritsevänä ja opettajan kannalta vaikeana. Omasta opettajasta 

oppilaat yleensä pitävät, mutta muihin opettajiin he suhtautuvat kriittisem-

min. (Kankaanranta & Linnakylä 1993, 18.) Oppilaat kokevat myös oman 

luokan koulun tärkeimpänä paikkana, jossa opiskellaan sekä tietoja ja taitoja 

että myös sosiaalisia suhteita. Omaan luokkaan kuuluu oma opettaja ja luok-

katoverit. Luokkayhteisön nähdään vaikuttavan siten, että opettajat voivat 

vaikuttaa etenkin oppiaineista pitämiseen ja toiset oppilaat koulussa viihty-

miseen. (Kankaanranta & Linnakylä 1993, 17.) 
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4.3 Opetusmenetelmät ja työskentelytavat 

Opetusmenetelmien käyttö on yhteydessä opettajan opetussuunnitelma-

ajatteluun ja oppimista koskeviin käsityksiin. Opetusmenetelmillä voidaan 

tarkoittaa samaa kuin opetusjärjestelyillä, työtavalla ja opetusmuodoilla. Toi-

sinaan käsitteen valinnan perusteena käytetään sitä, halutaanko korostaa 

opettajan työtä oppimisen aikaansaamiseksi (menetelmä) vai oppilaan työs-

kentelyä tavoitteen saavuttamiseksi (työtapa).  Useimmiten opetusjärjeste-

lyillä tarkoitetaan opetustilannetta laajempaa kokonaisuutta, johon sisältyy 

erilaisia menettelytapoja ja ratkaisuja. Opetusmenetelmillä on suuri merkitys 

siinä, mitä opitaan ja miten opitaan. Hyvä opetus perustuukin erilaisiin ope-

tusmenetelmiin, opetusjärjestelyihin ja niiden tarkoituksenmukaiseen käyt-

töön. (Korkeakoski 2001, 41, 169, 173.)  

Tässä tutkimuksessa opetusjärjestelyillä tarkoitetaan laajemmin yhdysluokan 

opetuksen organisointiin liittyviä käytännön järjestelyjä. Opetusmenetelmillä 

tarkoitamme puolestaan niitä toimintatapoja, joita käytetään oppimistavoit-

teiden saavuttamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaiden työskentely 

itsenäisesti, ryhmätyöt ja opettajan esitys. Käsitettä työskentelytavat käyte-

tään tutkimuksessa synonyymina opetusmenetelmille. Olemme käyttäneet 

tätä termiä lasten kanssa, koska ajattelimme sen olevan lapsille helpommin 

ymmärrettävä.  

Koskenniemi (1982) jakaa opetusmenetelmät opettajakeskeisiin, oppilaskes-

keisiin ja yhteistoiminnallisiin opetusmenetelmiin. Kaikissa opetusmenetel-

missä esiintyy vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden välillä. Oleellista on-

kin oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus. Opettajakeskeisiksi työmuodoik-

si voidaan kutsua opettajan esitystä, kyselyä sekä yhteisten harjoitusten te-

kemistä. Oppilaskeskeisiä työmuotoja ovat yksilöllinen työ, oppilaiden hen-

kilö- tai ryhmäkohtaiset esitykset sekä ryhmätyöt. Yhteistoiminnallisiksi ope-

tusmenetelmiksi voidaan puolestaan laskea opetuskeskustelut ja juhlat. 
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Opettajan tulisi käyttää eri opetusmenetelmiä monipuolisesti ja antaa näin 

oppilaille mahdollisuuden tutustua tasapuolisesti erilaisiin työtapoihin. 

(Koskenniemi 1982, 127-131.) 

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2004) korostaa lapsilähtöistä ja yksilöllistä opetusta. 

Kuitenkin opetuksessa painottuu edelleen opettajajohtoisuus (mm. Kankaan-

ranta & Linnakylä 1993, 19; Korkeakoski 2001, 170-173, 185). Usein oppilaat 

ovat tottuneet tekemään mitä opettaja käskee, eivätkä he kyseenalaista tur-

vallisuutta luovaa toimintatapaa. Kankaanranta ja Linnakylä (1993) uskovat, 

että opettajajohtoisuus ei opeta oppilaita itsenäiseen työskentelyyn. Osa op-

pilaista myös kaipaa vapaampaa työskentelyä. (Kankaanranta & Linnakylä 

1993, 19.) 

Opetusmenetelmien käyttö on kuitenkin nykyään aiempaa monipuolisem-

paa. Yksilöllisiä tehtäviä, yhteistoiminnallisuutta ja vuorovaikutteista opetus-

ta, mm. opetuskeskusteluja, on melko paljon. Samanaikaisopetus, portfolio ja 

draama ovat sen sijaan harvinaisempia. Tietotekniikka on tulossa perinteis-

ten työskentelytapojen rinnalle. Opetusta hallitsee kuitenkin edelleen opetta-

jakeskeinen opetus, jossa opettajan puheen osuus on suuri ja oppilaat reagoi-

vat opettajan kysymyksiin. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit mää-

rittelevät vahvasti opetuksen kulun. (Korkeakoski 2001, 147, 170-173, 185.) 

Myös yleisin lasten kuvaama opetustoiminta on tehtävien tekeminen ja nii-

den tarkistaminen. Usein lapset näkevät tehtävät vain tehtävinä tai jopa kir-

jan sivuina. (Kankaanranta & Linnakylä 1993, 19.) 

Oppilaat myös pitävät opiskelua kiinnostavana. Perusteluita koulunkäynnin 

kiinnostavuudelle ovat mm. opetettavien asioiden kiinnostavuus, oman 

osaamisen näyttäminen koulussa, tieto siitä, mitä pitää tehdä, muiden oppi-

laiden hyväksyntä sekä opettajan kannustus opiskelussa. Oppilaiden kou-

lunkäyntiä eniten haittaavia tekijöitä ovat huono työrauha, läksyjen paljous 
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ja kiusaaminen. Myös sillä, millaiseksi oppilaat kokevat opettajan, oli merki-

tystä koulussa viihtymiselle. (Korkeakoski 2001, 210.)  

Uusikylän ja Kansasen (1988) tutkimuksessa oppilaat olivat melko tyytyväi-

siä kouluun. Opetusmuodoista oppilaat suhtautuivat myönteisemmin ope-

tuskeskusteluun, ryhmätyöhön ja opettajan kyselyyn sekä opettajan esityk-

seen. Tyytymättömimpiä oppilaat olivat yhteiseen harjoitukseen, oppilaiden 

esitykseen ja itsenäiseen työskentelyyn. (Uusikylä & Kansanen 1988, 67.) 

Peltonen (1998) on tutkinut esiopetusta kyläkoulun yhdysluokassa. Tutki-

mukseen osallistuneet lapset pitivät yleensä siitä, että opettaja opettaa ja he 

kuuntelevat. Melkein kaikki esioppilaat pitivät myös tehtävien tekemisestä. 

Sen sijaan mielipiteet yksin leikkimisen, yksin pelaamisen ja esittämisen suh-

teen erosivat toisistaan. Esioppilaat pitävät yhdessä tekemisestä ja opiskelus-

ta sekä tutkivasta opiskelusta. Myös yhteiset opetuskeskustelut olivat suu-

rimmalle osalle lapsista mieluisia. Yhdessä pelaaminen ja leikkiminen koet-

tiin usein mieluisimmaksi asiaksi koulussa. (Peltonen 1998, 81-88.) 

Yhdysluokkaopetus edellyttää huolellista suunnittelua. Opetuksen suunnit-

telussa tulee ottaa huomioon luokan rakenne. Yhdysluokissa käytetään sekä 

opettaja- että oppilaskeskeisiä työtapoja. (Yhdysluokkaopetuksen opas 1981, 

15.) Yhteistoiminnalliset opetusmuodot sopivat ihanteellisesti juuri yhdys-

luokkaan, jossa eri-ikäiset oppilaat voivat osallistua yhteistoimintaan oman 

ikänsä ja taitojensa mukaan. (Peltonen 2002b, 57; Yhdysluokkaopetuksen 

opas 1981, 15.)  

Yhdysluokassa opetukseen on välttämätöntä sisällyttää yksilöllisiä työtehtä-

viä. Yhdysluokka on usein jaettava pienempiin ryhmiin, jotta jokaiselle oppi-

laalle saataisiin hänelle sopivaa työtä. Osa yhdysluokan oppilaista opiskelee 

opettajan välittömässä läheisyydessä ja osa työskentelee itsenäisemmin. 

Ryhmien ei tarvitse muodostua vuosiluokista, vaan ne voidaan muodostaa 
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samalla tasolla olevista oppilaista vuosiluokasta riippumatta. (Koskenniemi 

& Hälinen 1974, 147, 217.) 

Pienessä ryhmässä opettajalla on hyvät mahdollisuudet opetuksen yksilöin-

tiin ja sosiaaliseen kasvatukseen. Opettajan tulisi kuitenkin kiinnittää huo-

miota niihin oppilaisiin, joille oman luokkatason puuttumisen aiheuttama 

jatkuva itsenäinen työskentely aiheuttaa ongelmia. Ongelmien ennaltaehkäi-

semiseksi itsenäisen ja pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen tulisi 

aloittaa vähitellen jo ensimmäisellä luokalla. (Yhdysluokkaopetuksen opas 

1981, 23-24.) 

Peltonen (1998) korostaa, että heterogeenisessa yhdysluokassa lapset ovat 

yksilöitä ja pitävät eri asioista (Peltonen 1998, 81-83). Tämä pätee luonnolli-

sesti myös erillisluokkaan, sillä heterogeenisyys ei rajoitu ainoastaan ikään. 

Uusikylä ja Kansanen (1988) toteavat, että oppilaiden erilaisia mieltymyksiä 

on yksinkertaista ottaa huomioon, jos vain halutaan. Oppilaat ovat tarvitta-

essa halukkaita ja pystyviä oman opetuksensa ja erityisesti opetusmuotojen 

suunnitteluun. (Uusikylä & Kansanen 1988, 77-78.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimustehtävä ja -ongelmat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten kokemuksia kyläkou-

lun yhdysluokasta oppimisympäristönä. Tarkastelemme yhdysluokkaa laa-

jemmin kyläkoulun kontekstissa, keskittyen kuitenkin ensisijaisesti selvittä-

mään oppilaan kokemuksia yhdysluokasta (kuvio 2). Mielenkiintomme koh-

teena ovat lasten kokemukset iältään heterogeenisen luokan ominaispiirteis-

tä sekä yhdysluokan opetusjärjestelyistä ja työskentelytavoista. Lähestymme 

tutkimusaihetta lapsen näkökulmasta, koska uskomme lapsen olevan paras 

asiantuntija tutkimusaihettamme koskevissa kysymyksissä. Seuraavassa esit-

telemme tutkimusongelmamme. 

• Miten lapset kokevat oman kyläkoulunsa? (KEHÄ 1) 

• Miten lapset kokevat sen, että luokassa on eri-ikäisiä lapsia? (KEHÄ 3) 

• Miten lapset kokevat opetuksen käytännön järjestelyt? (KEHÄ 2) 

• Miten lapset kokevat luokan työskentelytavat? (KEHÄ 2)  

 

KEHÄ 1   Kyläkoulu

KEHÄ 2   Yhdysluokka

 Opettaja

 Lapsi

KEHÄ 3   Vertaisryhmä
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KUVIO 2 Tutkimusongelmat tutkimuksen kontekstia jäsentävässä mallissa 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksemme on laadullinen tapaustutkimus kyläkoulun 3.−6. -luokan 

oppilaiden yhdysluokkakokemuksista. Tavoitteemme tutkia lasten koke-

muksia tuo tutkimukseemme fenomenologisen otteen. Kokemusten ymmär-

täminen ja tulkinta puolestaan edellyttää hermeneuttisen näkökulman huo-

mioimista. Olemme tutkimuksessa pyrkineet tuomaan esille lasten koke-

mukset kokonaisvaltaisesti tarkastelemalla heitä luonnollisessa toimintaym-

päristössä eli omassa yhdysluokassaan.  

5.2.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Tutkimussuunnitelmamme muotoutui laadulliselle tutkimukselle luonteen-

omaisesti tutkimushankkeen mukana kietoen tutkimuksen eri vaiheet yh-

teen. Myös aineiston keruussa, tutkittavien näkökulman esille tuomisessa 

sekä varsin pienen tapausmäärän perusteellisessa analysoinnissa on löydet-

tävissä laadulliselle tutkimukselle keskeisiä piirteitä. (Eskola & Suoranta 

1998, 15-18.)    

Kun laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan vain yksi tapaus, mutta 

sitäkin yksityiskohtaisemmin, puhutaan tapaustutkimuksesta. Tapaustutki-

mukselle on tunnusomaista, että yksittäisestä tapauksesta kuten henkilöstä, 

kylästä, organisaatiosta tai joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tuo-

daan perusteellista tietoa. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 158-159.) Myös 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 58) mukaan tapaustutkimukseen ryhdytään, 

kun halutaan tietoa erityistapauksista, esimerkiksi pedagogisesti harvinaisis-

ta tapauksista. Tutkimuksessamme tapauksen muodostaa toisaalta kyläkou-

lun 3.−6. -luokan oppilaiden yhdysluokka, mutta toisaalta olemme myös 
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kiinnostuneita jokaisen yksittäisen lapsen kokemuksista ja näkökulmasta 

yhdysluokassa (ks. Patton 2002, 297; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 161-

163). Valitsimme tutkimuskohteeksemme 3.−6. -luokan oppilaista koostuvan 

yhdysluokan, koska ajattelimme, että tällaisessa heterogeenisessä luokassa 

yhdysluokan ominaispiirteet tulevat parhaiten esille. 

Tapaustutkimuksessa korostuvat yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus, mo-

nitieteisyys, luonnollisuus, vuorovaikutus ja joustavuus (Syrjälä 1994, 13-15). 

Pattonin (2002, 447) mukaan tapaustutkimuksen lähtökohtana on tarkastella 

ilmiötä kokonaisvaltaisesti luonnollisessa ympäristössään. Myös yksilöiden 

kyky tulkita tapahtumia, tutkijan ja tutkittavien vuorovaikutus sekä tietojen 

joustava kerääminen sieltä, mistä niitä voidaan saada, ovat tapaustutkimuk-

sessa tärkeitä näkökulmia (Syrjälä 1994, 13-15). Toteutimme tutkimuksemme 

ja keräsimme aineistomme lasten luonnollisessa ympäristössä yhdysluokas-

sa. Aineiston keruun, havaintojemme sekä teorian ja empirian vuoropuhelun 

avulla pyrimme luomaan mahdollisimman monipuolisen kuvan tapausluo-

kasta ja sen oppilaiden kokemuksista.  

Tapaustutkimuksessa tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on yleis-

tämistä tärkeämpää (Syrjälä & Numminen 1988, 175). Tapaustutkimuksessa 

tutkijan tulee kuvata tutkimusprosessia ja perustella valitsemiaan metodeja 

ja menettelytapoja sekä tekemiään johtopäätöksiä. Tämä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159.) Vaikka tapaustutki-

mus kohdistuu yhteen tapaukseen, kaikessa yksityisyydessäänkin tapauksen 

mahdollisimman monipuolinen erittely sisältää aineksia yleistyksiin. Erityi-

sesti fenomenologisessa menetelmässä ajatellaan, että yksityistapaus kuiten-

kin on esimerkki yleisestä. (Eskola & Suoranta 1998, 65-66, 147.) 
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5.2.2 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus 

Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia lasten kyläkouluun ja yhdysluokkaan 

liittyviä kokemuksia. Tutkimuksessamme onkin kokemuksia tutkiva feno-

menologinen ote. Fenomenologiassa kokemus nähdään syntyvän vuorovai-

kutuksessa todellisuuden kanssa, eikä ihmistä voida ymmärtää irrallisena 

omasta kontekstistaan. (Laine 2001, 26.) Jotta voimme ymmärtää lapsia ja 

heidän kokemuksiaan, meidän on tärkeää tutustua oppilaisiin heidän luon-

nollisessa ympäristössään.  

Hermeneuttisen ulottuvuuden tutkimukseemme tuo kiinnostus ymmärtää 

lasten yksilöllisiä kokemuksia. Tutkimuksemme tavoitteena ei ollut löytää 

säännönmukaisuuksia, vaan meitä kiinnostivat lasten erilaiset ja ainutlaatui-

set ajatukset. Hermeneuttinen lähestymistapa on tärkeä fenomenologisessa 

tutkimuksessa myös tulkinnan näkökulmasta. Pyrimme löytämään lasten 

merkityksiä sisältävistä ilmaisuista mahdollisimman oikea tulkinta. (Laine 

2001, 28-29; Varto 1992, 58-63.) 

Merkitysten ymmärtämisen lähtökohtana on esiymmärrys tutkittavasta ilmi-

östä. Esiymmärryksellä tarkoitetaan tutkijan tapaa nähdä tutkimuskohde 

ennen tutkimusta. (Laine 2001, 30-31.) Esiymmärryksemme kyläkoulusta, 

yhdysluokasta sekä 9-12-vuotiaista lapsista auttoivat meitä ymmärtämään ja 

tulkitsemaan oppilaiden kokemuksia ja ilmaisuja. Esiymmärryksemme ra-

kentuivat omista kokemuksista yhdysluokan oppilaana, kouluavustajako-

kemuksista kyläkoulussa ja koulutuksen kautta karttuneesta tiedosta ja ko-

kemuksesta. Lisäksi tutustuimme myös tutkimuskouluun ja oppilaisiin esi-

ymmärryksen lisäämiseksi. Vierailu koululla, kirjoitelmien teettäminen, kent-

täharjoittelu sekä keskustelu opettajan kanssa antoivat meille arvokasta tie-

toa ja hyvän pohjan tutkimukselle. 
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5.2.3 Lapsi tutkimuksen asiantuntijana 

Tutkimuksemme tavoitteena oli tuoda esille lasten kokemuksia kyläkoulusta 

ja yhdysluokasta. Lasten kokemusten ja mielipiteiden lisäksi olimme kiinnos-

tuneita yhdysluokkaa käyvien lasten maailmasta ja siihen liittyvistä asioista. 

Nummenmaan (2001, 35) mukaan lapsitutkimus korostaa sitä, että lapset ja 

lapsuuden kulttuurit ovat itsessään tärkeitä tutkimuskohteita. Lapsen näkö-

kulman esille tuominen onkin tärkeää, koska lapsia ja lasten maailmaa käsit-

televää tutkimusta kaivataan ja tarvitaan lisää.  

Lapsi tutkimuksen asiantuntijana tarkoittaa sitä, että lapsi toimii tutkimuk-

sessa oman kulttuurinsa tiedonantajana ja edustajana (Christiansen & James 

2000, Brotheruksen 2004, 53 mukaan). Tutkimuksessamme lapsi nähdään 

paitsi aktiivisena oppilaana kyläkoulun yhdysluokassa niin myös oman yh-

teisönsä informanttina meille tutkijoille. Tutkimustehtävästämme johtuen 

laadullinen tapaustutkimus ja lapsen näkökulman tavoitteleminen muodos-

tuivat luontevaksi yhdistelmäksi tarkastellessamme pienen koulun yhdys-

luokan oppimisympäristöä. (ks. Brotherus 2004, 53.) 

5.3 Kohdejoukkona kyläkoulun yhdysluokka 

Tutkimuksemme kohdejoukon muodostivat keskisuomalaisen kyläkoulun 

3.−6. -luokan oppilaat. Tutkimusluokassa oli 17 oppilasta ja koko kaksiopet-

tajaisessa koulussa yhteensä 23 oppilasta. Koulu sijaitsee syrjäisellä paikalla 

noin 15 kilometrin päässä kirkonkylästä. Jyväskylään matkaa on noin kolmi-

senkymmentä kilometriä. Asukkaita maalaiskylässä on noin 230. Vuonna 

1932 rakennetussa koulussa on alaluokan ja yläluokan lisäksi pieni luokka, 

jota käytetään pienryhmätyöskentelyyn. Lisäksi koulussa on koulun ruoka-

lana toimiva keittiö, ja koulun yläkerrasta löytyy teknisen työn luokka. Kou-

lun piha on suuri ja sen lähellä on metsää. Pihapiirissä on keinuja ja kiipeily-
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telineitä. Lisäksi kiven heiton päässä koulurakennuksesta on kaukalo ja 

nurmikenttä. 

Koulussa on käytössä kunnan yhteinen opetussuunnitelma, joka on laadittu 

valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Kunnan ope-

tussuunnitelmassa ei huomioida erikseen yhdysluokkaopetusta, vaikka kun-

nassa on pieniä kyläkouluja. Vertaisryhmän merkitys korostuu ainoastaan 

opetussuunnitelman toimintakulttuurin kuvauksessa, jossa lapsella todetaan 

olevan kolme kasvattajaa: aikuiset, toiset lapset ja ympäristö.  

Tutkimuskoulumme on jo muutaman vuoden ajan elänyt pienille kouluille 

tyypillisesti lakkautusuhan alla (ks. Pienten lähikoulujen kehittämishanke 

2004, 3). Tähän mennessä oppilasmäärä on ollut riittävä koulun säilymiselle, 

mutta huoli koulun ja koko kylän tulevaisuudesta leimaa koulun päivittäistä 

arkea. Lapset pohtivatkin haikeina mahdollista oman koulun lakkauttamista 

ja siirtymistä uuteen kouluun. 

5.4 Aineiston keruu 

Tutkimme kyläkoulun 3.−6. -luokan opetusta ja toimintaa oppilaiden näkö-

kulmasta. Keräsimme aineiston kouluun tutustumisen sekä kenttäharjoitte-

lun yhteydessä keväällä 2005. Teetimme lapsilla kirjoitelmat ja haastattelim-

me jokaista lasta henkilökohtaisesti. Lisäksi havainnoimme yhdysluokan 

toimintaa kenttäharjoittelun yhteydessä. 

Tutkimuskoulun löytymisessä käytimme apuna Internetiä. Tutustuimme 

joulukuussa 2004 Jyväskylän läheisyydessä olevien kuntien ja koulujen ko-

tisivuihin, etsien pieniä kouluja, joissa on 3.−6. -luokan oppilaiden yhdys-

luokka. Löysimme tutkimukseemme sopivan pienen koulun ja yhdysluokan 

ja otimme sinne yhteyttä tammikuussa 2005. Sovimme koulunjohtajan kans-

sa, että menemme keräämään aineistoamme ja tekemään kenttäharjoittelua 

koululle kevään 2005 aikana.  
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Pidimme tärkeänä tutustua tutkimuskouluun ja lapsiin ennen aineiston ke-

räämistä. Päätimmekin suorittaa puolet kenttäharjoittelustamme tutkimus-

koululla ja kerätä aineisto harjoittelun aikana. Olimme harjoittelussa kolmen 

viikon ajan tutustuen samalla koulun toimintatapoihin, ympäristöön, henki-

lökuntaan ja oppilaisiin. Tämä oli tutkimuksen kannalta hyvä ratkaisu, sillä 

harjoittelu lisäsi ymmärrystämme kyläkoulun toiminnasta. 

Harjoittelun aikana keskustelimme luokan opettajan kanssa koulun toimin-

nasta sekä yhdysluokan eduista ja haitoista. Teimme myös omia havaintoja 

seuraten lasten ja aikuisten toimintaa. Pyrimme käyttämään näitä keskuste-

luja ja havaintoja hyödyksi haastatteluja tehdessämme ja aineistoa ana-

lysoidessamme. Vastaavasti pyrimme minimoimaan näiden keskusteluiden 

ja havaintojen vaikutuksen omiin ennakkokäsityksiimme.   

5.4.1 Lasten kirjoitelmat 

Kirjoitelmien tarkoituksena oli lisätä esiymmärrystämme kyläkoulusta ja yh-

dysluokkaopetuksesta. Lisäksi halusimme tutustua lapsiin ja heidän ajatus-

maailmaansa. Kirjoitelmien suunnittelussa käytimme apuna kuviota, joka on 

hahmottunut tutkimuksen kuluessa (kuvio 1). Ajatuksenamme oli hyödyntää 

kirjoitelmien antia tulevissa haastattelutilanteissa. Aarnoksen (2001) mukaan 

kirjoitelmat tutkijan antamasta aiheesta sopivat hyvän kirjoitustaidon omaa-

ville lapsille, siis noin kymmenen vuotiaille ja sitä vanhemmille. Hyvällä ai-

heella ja apukysymyksillä ohjataan lapsia kertomaan kokemuksistaan ja käsi-

tyksistään. (Aarnos 2001, 150.) 

Ennen varsinaisten kirjoitelmien teettämistä tutkimusluokan lapsilla, tee-

timme kirjoitelmien esitestauksen kotiseudullamme sijaitsevassa koulussa 

helmikuussa 2005. Esitestausluokka oli myös 3.−6. -luokan oppilaiden yhdys-

luokka. Esitestauksella pyrimme selvittämään, onko kirjoitelman aihe, ohjeis-

tus ja apukysymykset sellaiset, että aineiston kerääminen varsinaisesta tut-
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kimusluokasta onnistuu. Kirjoitelmien esitestauksen jälkeen teimme pieniä 

muutoksia ja tarkennuksia ohjeistukseen ennen varsinaisten kirjoitelmien 

teettämistä.  

Ennen kirjoitelmien teettämistä ja haastattelujen tekemistä tutkimusluokas-

samme varmistimme, että lasten vanhemmilla ei ole mitään sitä vastaan, että 

heidän lapsensa osallistuu tutkimukseen (liite 1). Luonnollisesti myös lapsil-

ta kysyttiin suostumus tutkimukseen osallistumiseen sekä kirjoitelman että 

haastattelun yhteydessä.  

Kävimme tutustumassa tutkimuskouluun huhtikuussa 2005 ja samana päi-

vänä teetimme lapsilla kirjoitelmat. Tutustumispäivän aamun käytimme 

luokan oppituntien, välituntien ja koulun toiminnan havainnoimiseen. Ilta-

päivällä teetimme lapsilla kirjoitelmat. Vaikka lapsista olikin jännittävää, että 

koululle oli tullut uusia aikuisia, kirjoitelmien teettäminen sujui hyvin ja 

rauhallisesti.  Lapsilla oli yksi oppitunti aikaa kirjoittaa nimettömänä aihees-

ta ”Meidän koulu”. Otsikon lisäksi kirjoitimme taululle apusanoja (liite 2). 

Kirjoitustilanne oli rauhallinen ja lapset keskittyivät annettuun tehtävään. 

Kun kirjoitelma oli valmis, lapset saivat piirtää samalle paperille aiheeseen 

liittyvän kuvan. Kirjoitelmien teettäminen tutkimusluokassa antoi mahdolli-

suuden tutustua kouluun ja lapsiin hyvin konkreettisella tasolla.  

5.4.2 Lasten haastattelut 

Haastattelu on hyvin joustava menetelmä ja sopii siten moniin erilaisiin tut-

kimustarkoituksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34). Valitsimme haastattelun 

ensisijaiseksi tutkimusmenetelmäksemme, koska uskoimme sen olevan paras 

tapa saada lasten ääni kuuluviin.  

Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa tavoitteena on saada 

luotettavaa tietoa tutkimusongelman kannalta tärkeistä asioista. Haastattelun 

avulla tutkija pyrkii välittämään kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksis-
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tä, kokemuksista ja tunteista. (Eskola & Suoranta 1998, 86; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 41-43; Patton 2002, 340-341.) On kuitenkin tärkeää muistaa, että haastat-

telijan saama kuva haastateltavan elämysmaailmasta ei ole koskaan täydelli-

nen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41-43).  

Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan sen mukaan, miten strukturoitu ja 

ennalta suunniteltu haastattelutilanne on. Valitsimme aineistonkeruumene-

telmäksemme puolistrukturoidun teemahaastattelun, koska halusimme kes-

kustella kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten kanssa samoista aiheis-

ta. Halusimme kuitenkin jättää haastatteluihin väljyyttä, joka mahdollistaisi 

lasten yksilöllisen kohtaamisen. (Eskola & Suoranta 1998, 87-89; Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 43, 48; Patton 2002, 342-344.)  

Lasten kykyyn tuottaa luotettavaa tietoa on suhtauduttu varsin kriittisesti. 

Tämä on vaikuttanut siihen, että lapsia koskevissa tutkimuksissa on usein 

kuultu lasten parissa toimivia aikuisia, eikä niinkään itse lapsia. (Ritala-

Koskinen 2001, 65-66.) Ritala-Koskinen (2001, 67) täsmentää, että vaikka jois-

sakin tutkimuksissa olisi haastateltu lapsia, on tieto usein varmistettu jostain 

varmemmaksi uskotusta lähteestä. Lapsen kertomia asioita on esimerkiksi 

tarkastettu lasten vanhemmilta. Tämän tutkimuksen lähtökohta on se, että 

lapsi on tutkimusaiheemme paras asiantuntija ja siten luotettava tiedonlähde. 

Haastatteluja suunniteltaessa on otettava huomioon kohdejoukko. Esimer-

kiksi lasten haastattelu eroaa monessa suhteessa aikuisten haastattelusta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 59, 128.) Lasta haastatellessaan tutkijan tulee kun-

nioittaa lapsen yksityisyyttä ja ymmärtää lasten rajalliset sosiaaliset koke-

mukset. Tutkijan on myös säilytettävä vastuunsa aikuisena. Lapset saattavat 

tutkimukseen osallistuessaan tuntea paineita, epäonnistumisen pelkoa, itse-

kunnioituksen uhkaa, syyllisyyttä, syrjityksi tulemista ja ristiriitaa. Tutkijalta 

edellytetäänkin herkkyyttä huomioida lasten tunteita ja tilanteita yksilöllises-

ti. (Lehtinen 2000, 49.) Lapsia tutkittaessa korostuukin tutkimuksen etiikka 

(Aarnos 2001, 144).   
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Lapsia haastateltaessa on ensiarvoisen tärkeää luoda turvallinen ja avoin 

suhde tutkijan ja tutkittavan välille. Kalliala (1999) korostaa, että juuri kuun-

teleminen ja kiireettömyys rakentavat luottamuksellista suhdetta, joka on 

välttämätön hedelmällisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Kalliala kuvaa 

tutkijan ja lapsen välistä toimivaa vuorovaikutusta sanoin ”tulla juttuun”. 

Tutkimusaineiston ja tutkimustulosten muodostumiseen vaikuttavat oleelli-

sesti se, kuinka hyvin haastattelija ja haastateltava tulevat toimeen keske-

nään. Vuorovaikutuksen on oltava luottamuksellista ja mielekästä sekä mo-

lempia osapuolia arvostavaa. (Kalliala 1999, 68-70.) 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää lasten kokemuksia iältään hete-

rogeenisen luokan ominaispiirteistä sekä siitä, kuinka lapset kokevat yhdys-

luokan opetusjärjestelyt ja opetusmenetelmät. Näiden tutkimuskysymysten 

pohjalta lähdimme rakentamaan runkoa teemahaastattelulle. Hirsjärvi & 

Hurme (2000, 66) korostavat, että teemahaastattelua käytettäessä haastattelu-

teemojen suunnitteleminen on tärkeää. Haastatteluteemat alkoivat hahmot-

tua jo tutustuessamme kyläkouluja käsittelevään kirjallisuuteen. Näimme 

kuitenkin järkevänä muokata teemat lopulliseen muotoonsa vasta lähempä-

nä haastatteluja. Lopullinen haastattelurunko syntyikin lukemamme kirjalli-

suuden, lasten kirjoitelmien ja harjoittelussa tekemiemme havaintojen pohjal-

ta (liite 3). Omat havaintomme ja kokemuksemme kyseisestä kyläkoulusta 

auttoivat meitä suunnittelemaan haastattelut juuri meidän tutkimustamme 

palveleviksi.  

Emme nähneet haastattelun esitestausta tarpeelliseksi, koska kirjoitelmien 

pohjalta meillä oli tietoa lasten tavasta lähestyä aihetta. Lisäksi ajattelimme, 

että tarvittaessa voisimme kehittää haastattelurunkoa ensimmäisen haastat-

telun jälkeen. Tähän ei kuitenkaan meidän mielestämme ollut tarvetta. Luot-

tamusta haastatteluiden tekemiseen saimme myös siitä, että meillä molem-

milla oli aikaisempaa kokemusta teemahaastattelujen tekemisestä. Toinen 

meistä oli haastatellut aiemmin aikuisia ja toinen lapsia. Hirsjärvi ja Hurme 



42 

(2000, 68) sekä Syrjäläinen (1994, 87) toteavat, että haastattelu on menetelmä, 

jossa kehittyy kokemuksen myötä. Uskoimme, että olimme oppineet aikai-

semmista kokemuksistamme. 

Haastattelun ensimmäisessä osiossa selvitimme lapsen kokemuksia erilaisis-

ta työskentelytavoista. Monissa tutkimuksissa (esim. Peltonen 1998 ja Uusi-

kylä & Kansanen 1988) lasten käsityksiä ja kokemuksia koulussa käytetyistä 

työskentelytavoista on selvitetty piirrosten tai kasvokuvien avulla. Piirrosten 

ja kuvien uskotaan syventävän haastattelua sekä tuovan haastattelutilanteen 

lähemmäksi lapsen omaa kokemus- ja elämysmaailmaa (Aarnos 2001, 149-

150). Me uskoimme haastatteluiden sujuvan ilman kuvia, mutta lasten kiin-

nostusta ja ymmärrystä lisätäksemme käytimme haastattelun apuna kortteja, 

joihin olimme kirjoittaneet erilaisten työskentelytapojen nimiä. Työskentely-

tapoja valitessamme käytimme apuna omia kokemuksiamme ja havainto-

jamme sekä Peltosen (1998) ja Uusikylän & Kansasen (1988) tutkimuksia. 

Työskentelytavoiksi valitsimme seuraavat:  

1. opettaja opettaa – oppilaat kuuntelevat  

2. opettaja kyselee – oppilaat vastaavat  

3. teet tehtäviä työkirjaan, vihkoon tai monisteeseen  

4. keskustelette yhdessä  

5. pelaat oppitunnilla parin kanssa tai ryhmässä 

6. teet ryhmätyötä  

7. opiskelet itsenäisesti 

8. esität jotain muille 

9. opettaja lukee – oppilaat kuuntelevat  

10. työskentelet tietokoneella  

11. teet tehtäviä parin kanssa  

12. teet tutkimuksia ja kokeiluja  

13. luokkatoveri auttaa sinua 

14. autat luokkatoveria 
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Haastattelussa lapsi sai itse valita työskentelytapoja kuvaavista korteista ne, 

joita hänen mielestään käytetään luokassa. Tämän jälkeen lapsi sai siirtää 

valitsemistaan korteista omasta mielestään parhaimmat keltaiselle ja huo-

noimmat siniselle alustalle. Lapsella oli myös mahdollisuus jättää osa kor-

teista valitsematta, jos hänellä ei ollut asiasta yksiselitteistä mielipidettä. Näi-

den valintojen pohjalta pyysimme lasta perustelemaan mielipiteitään ja esi-

timme hänelle tarkentavia kysymyksiä.  

Haastattelun toisessa osassa selvitimme lapsen kokemuksia yhdysluokan 

rakenteesta ja opetuksen järjestämisestä. Keskustelimme mm. siitä, millaista 

on opiskella luokassa, jossa on eri-ikäisiä lapsia. Olimme kiinnostuneita 

myös niistä kokemuksista, joita lapsilla oli erilaisista opetusjärjestelyistä. 

Haastattelun lopussa käsittelimme vielä koko koulua laajemmin ja kysyimme 

lapsen mielipidettä koulusta kokonaisuudessaan mukaan lukien sisä- ja ul-

kotilat. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 43) korostavat, että ennen haastatteluja haastatteli-

jan olisi hyvä tutustua tutkimuksen kohteeseen sekä käytännössä että teori-

assa (ks. myös Aarnos 2001, 147). Teimme haastattelut harjoittelumme vii-

meisellä viikolla. Tässä vaiheessa olimme jo ehtineet tutustua lapsiin, ja tämä 

varmasti auttoi lasten myönteistä suhtautumista haastatteluja kohtaan. 

Saimme tehdä haastattelut koulun pikkuluokassa, joka oli lapsillekin tuttu 

paikka. Luokka osoittautui haastattelutilanteen kannalta hyväksi paikaksi, 

sillä oven sulkemisen jälkeen kouluarkeen luonnollisesti kuuluvat äänet jäi-

vät pääosin luokan ulkopuolelle. Luokassa ei myöskään ollut ylimääräisiä 

virikkeitä, jotka olisivat haitanneet lasten keskittymistä. Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 74) toteavatkin, että haastattelupaikan pitäisi teemahaastattelun luon-

teen vuoksi olla haastateltavalle tuttu ja turvallinen.  

Järjestimme haastattelupaikan niin, että istuimme kaikki kolme saman pöy-

dän ääressä. Haastattelun alussa esittelimme lapselle nauhurin ja kerroimme 

miksi käytämme sitä. Lapsen jännitystä lievittääksemme sanoimme kaikki 
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omat nimemme nauhalle ja kuuntelimme nauhan yhdessä. Tämän jälkeen 

lapset eivät kiinnittäneet nauhuriin huomiota lukuun ottamatta tilanteita, 

joissa käänsimme tai vaihdoimme kasetin.  

Haastattelupaikan lisäksi haastattelutilanteen ilmapiirillä on suuri merkitys 

haastattelun onnistumiselle (Syrjäläinen 1994, 86). Aloitimme haastattelut 

kertomalla lapsille, että tarkoitus olisi jutella samoista asioista, joista he olivat 

aiemmin kirjoittaneet kirjoitelmat. Lisäksi korostimme, että jokaisen lapsen 

mielipide on meille tärkeä. Ritala-Koskinen (2001) kannustaakin haastatteli-

joita kertomaan lapsille, miksi heitä haastatellaan ja miksi heidän ajatuksensa 

ovat tärkeitä. Näin tutkija motivoi lasta haastatteluun ja luo samalla pohjaa 

haastattelijan ja haastateltavan väliselle luottamukselliselle suhteelle. (Ritala-

Koskinen 2001, 71.) Mielestämme lapset eivät jännittäneet haastatteluja ko-

vinkaan paljon, ja vähäinenkin jännitys tuntui häviävän haastattelun edetes-

sä.  

Haastatteluja suunnitellessamme pyrimme huomioimaan kohdejoukon hete-

rogeenisyyden. Sama haastattelu tehtiin kaikille 3.−6. -luokan tytöille ja pojil-

le, mutta luonnollisesti haastattelutilanne muotoutui omanlaisekseen jokai-

sen haastateltavan kohdalla. Lapset ymmärsivät antamamme ohjeet ja esit-

tämämme kysymykset hyvin. Joidenkin lasten kohdalla jouduimme toista-

maan saman kysymyksen useampaan kertaan ja muokkaamaan kysymystä 

ymmärrettävämmäksi. Tämä ei kuitenkaan haitannut haastattelua, sillä lap-

set ilmoittivat rohkeasti jos joku kysymys jäi heille epäselväksi. 

5.5 Aineiston analysointi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on selkeyttää ja tiivistää aineistoa 

sekä siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 1998, 

138). Aloitimme aineiston analysoinnin litteroinnilla eli purkamalla haastat-

telut sanatarkasti kirjoitettuun muotoon. Näin ollen tutustuimme aineistoon 
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ensimmäisen kerran haastatteluvaiheessa ja toisen kerran litteroidessamme 

haastatteluja. Lisäksi luimme aineistoa kokonaisuutena vielä useampaan ker-

taan. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 143.) 

Tulostimme litteroidut haastattelut paperille ja käsittelimme aineistoa konk-

reettisesti leikaten ja liimaten sitä pienempiin osiin. Aluksi järjestelimme ai-

neiston laajoihin teemoittain hyödyntäen haastattelurunkoamme (ks. Eskola 

& Suoranta 1998, 153). Tämän jälkeen otimme tarkastelukohteeksi yhden 

teeman kerrallaan perehtyen niihin yksityiskohtaisesti. Missään vaiheessa 

emme kuitenkaan unohtaneet muita teemoja, vaan pyrimme pitämään ai-

neiston kokonaisuutena mielessämme. Tutkiessamme laajempia teemoja tar-

kemmin, löysimme aineistosta pienempiä teemoja. Näiden teemojen kooda-

uksessa käytimme apuna perinteisesti värikyniä. Osa pienemmistä teemoista 

nousi haastattelurungostamme ja osa haastatteluaineistosta. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 173) mukaan analysointivaiheessa nousevat uudet teemat 

ovat usein jopa lähtöteemoja mielenkiintoisempia.  

Kirjoitimme aineistosta nousseet tulokset teemoittain ylös. Tulosten esittämi-

sessä käytimme paljon suoria lainauksia lasten puheesta, koska halusimme 

saada lasten äänet mahdollisimman hyvin kuuluville. Olemme muuttaneet 

suoriin lainauksiin lasten nimet, jotta heidän henkilöllisyytensä ei paljastuisi. 

Kokosimme tutkimustuloksemme niin, että ne vastaavat tutkimusongel-

miimme. Lisäksi pyrimme käymään vuoropuhelua teorian ja aineiston välil-

lä, etsien niiden välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä pohdinnan tueksi. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemi-

ään ratkaisuja ja miettimään päätelmiensä luotettavuutta. Laadullisessa tut-

kimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, joten luotet-

tavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 
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209-211.) Olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman objektiivisia, mutta 

omista ennakkokäsityksistä luopuminen täysin on kuitenkin mahdotonta. 

Olemme raportoineet tutkimuksen eri vaiheet tarkasti ja rehellisesti, jotta 

lukija voi itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta läpi työn (ks. Syrjäläinen 

1994, 102). Lisäksi olemme käyttäneet tulosten esittelyssä paljon suoria laina-

uksia lasten puheista, jotta lukija voisi vakuuttua tulkintojemme todenmu-

kaisuudesta (ks. Ahonen 1994, 154).  

Lapsen näkökulman valitseminen tutkimuksen lähtökohdaksi on vaikuttanut 

moniin ratkaisuihin tutkimuksen edetessä. Olemme pyrkineet tekemään va-

lintoja lasten ehdoilla ottaen huomioon lasten iän ja kehitysvaiheen. Käytän-

nössä tämä on merkinnyt huolellista pohdintaa siitä, kuinka lähestyä lasta 

mahdollisimman todellisten kokemusten saavuttamiseksi. Lisätäksemme 

omaa esiymmärrystämme tutkittavasta aiheesta näimme tärkeänä myös tu-

tustua kattavasti alan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Tutkimusai-

heemme kontekstin ja näkökulman esittely auttaa myös lukijaa arvioimaan 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukselle nähdään arvokkaana se, että samassa tutkimuksessa käyte-

tään erilaisia aineistoja, menetelmiä tai teorioita. Lisäksi samaa kohdetta voi 

tutkia useampi tutkija. Tätä kutsutaan triangulaatioksi. (Eskola & Suoranta 

1998, 69-75; Hirsjärvi & Hurme 2000, 38-40; Patton 2001, 247.) Broheruksen 

(2004) mukaan triangulaatio sopii käytettäväksi erityisesti silloin, kun halu-

taan saada kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta ilmiöstä tai kohde on ta-

paustutkimustyyppinen. Lisäksi tämä monimetodinen lähestymistapa sopii 

erityisesti tutkimuksiin, joissa halutaan tarkastella todellisuutta lapsen näkö-

kulmasta. (Brotherus 2004, 61.) 

Tutkijatriangulaatiossa samaa tutkimusta tekee useampi kuin yksi henkilö. 

Tutkimuksessamme kahden tutkijan yhteistyö on vaatinut ajatusten yhteen 

sovittelua, vuorovaikutuksellista ongelmanratkaisua sekä molemminpuolista 



47 

joustamista. Luonnollisesti yhteistyö on myös mahdollistanut aiheen moni-

puolisen tarkastelun ja tarjonnut useampia näkökulmia tutkimuksen edetes-

sä. Olemme tehneet tutkimustyötä tiiviisti yhdessä tutkimusprosessin eri 

vaiheissa, jolloin kahden tutkijan läsnäolo on ollut merkittävä etu niin teo-

reettisten näkökulmien tarkastelussa, aineiston keruussa, analysoinnissa 

kuin myös kirjoitusprosessissa. (Eskola & Suoranta 1998, 69-75; Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 38-40.) 

Useiden eri aineistonhankinta ja –tutkimusmenetelmien käyttöä samassa 

tutkimuksessa kutsutaan menetelmätriangulaatioksi. Pääasiallisin aineiston-

hankintamenetelmämme oli lasten haastatteleminen. Lisäksi keräsimme ai-

neistoa kirjoitelmien ja havaintojemme avulla. Erilaiset aineistot tuovatkin 

tutkimukseemme myös aineistotriangulaation piirteitä. Vaikka lasten haas-

tattelut olivat tärkein osa aineistoamme, kirjoitelmat ja omat havaintomme 

tukivat haastatteluista nousevia päätelmiä lisäten näin tutkimustulosten luo-

tettavuutta. 

Lapsen näkökulman tavoitteleminen edellytti aineiston keruun huolellista 

suunnittelua ja toteutusta. Aineiston keruun laaduntarkkailussa hyvä haas-

tattelurunko on tärkeässä asemassa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Oma 

haastattelurunkomme rakentui niiden tietojen ja kokemusten pohjalta, joita 

olimme hankkineet yhdysluokkailmiöön tutustuessamme. Aiemmat koke-

muksemme yhdysluokista, kouluikäisistä lapsista ja teemahaastattelusta ai-

neistonkeruumenetelmänä auttoivat meitä miettimään haastattelurungon 

toimivuutta lapsen näkökulmasta.  

Kenttäharjoittelun toteuttaminen tutkimuskoululla mahdollisti lapsiin ja 

kouluun tutustumisen. Omat havaintomme kenttäharjoittelun aikana ja las-

ten kirjoitelmat syvensivät oppilaiden tuntemusta ja lisäsivät esiymmärrys-

tämme yhdysluokasta. Lapsiin tutustuminen kenttäharjoittelun aikana auttoi 

haastatteluiden sujumista, vaikka pidempiaikainen yhdessäolo olisi varmasti 

syventänyt vuorovaikutusta entisestään. Lapset tulivat haastatteluihin mie-
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lellään ja kertoivat kokemuksistaan avoimesti. Haastatteluilmapiiri oli rau-

hallinen ja lapset saivat kertoa ajatuksistaan luottamuksellisesti. Tutkijoina 

meidän on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti lasten rohkeuteen ja motivaa-

tioon ilmaista mielipiteitään täysin rehellisesti. 

Laadukkaan aineiston saamiseksi pyrimme minimoimaan haastattelutilan-

teeseen liittyvät häiriötekijät. Kiinnitimme huomiota teknisen välineistön 

kuntoon ja toimivuuteen. Lisäksi esitimme haastattelukysymykset lapsille 

mahdollisimman selkeästi. Lasten ikäjakaumasta ja kehitysvaiheesta johtuen 

jouduimme muokkaamaan kysymyksiämme yksilöllisesti jokaisen lapsen 

kohdalla. Tästä huolimatta haastattelukysymyksemme saattoivat olla etenkin 

nuorimmille haastateltaville vaikeastiymmärrettäviä. (ks. Hirsjärvi & Hurme 

2000, 184.)  

Litteroimme haastatteluaineistomme heti aineiston keruun jälkeen, jotta 

haastattelutilanteet olisivat tuoreina mielessämme. Myös Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 185) toteavat, että haastattelujen nopea litterointi parantaa haastatte-

luiden laatua. Lasten haastatteluiden litteroinnin ongelmallisena puolena 

koimme sen, että joidenkin haastateltavien puheesta oli vaikea saada selvää 

nauhurin toimivuudesta huolimatta. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että aineiston analyysissa oli osallisena 

kaksi tutkijaa. Teimme tiivistä yhteistyötä analyysin kaikissa vaiheissa ja tu-

losten kirjoittamisessa tutkien aineistoa mahdollisimman monesta eri näkö-

kulmasta. Mäkelä (1990) korostaa arvioitavuuden ja jopa toistettavuuden 

tärkeyttä laadullisessa tutkimuksessa. Aineiston analyysivaihe on kuvattava 

niin tarkasti, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä ja tekemään 

näin oman arvionsa tutkijan tulkinnoista. Tutkijan on lisäksi kirjoitettava 

analyysin luokittelu- ja tulkintasäännöt niin yksiselitteisesti, että toinen tutki-

ja voisi niitä soveltamalla päästä samoihin tuloksiin. (Mäkelä 1990, 53, 59.) 

Tarkasta analyysivaiheen kuvauksesta huolimatta epäilemme tutkimuk-

semme täydellistä toistettavuutta (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 186; Mäkelä 
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1990, 59). Ahonen (1994, 130) puolestaan kysyy, onko laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuutta edes mahdollista tarkistaa tutkimusta toistamalla. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on myös pohdittava tutkimuksen 

menetelmävalintoja. Lasten haastatteleminen teemahaastattelulla palveli hy-

vin tutkimuksemme tarkoitusta selvittää lasten kokemuksia yhdysluokasta. 

Lasten kokemusmaailman tavoittaminen haastattelemalla lapsia itseään oli 

varmasti paras tapa lähestyä tutkimusaihetta. Tutkimukseen olisi kuitenkin 

saatu lisää syvyyttä tekemällä lisähaastatteluja osalle lapsista tai havainnoi-

malla lapsia intensiivisesti. Luokan syvällisempi tutkiminen olisikin ollut 

lasten kokemuksien tutkimisessa hedelmällisempää kuin kohdejoukon laa-

jentaminen. Kohdejoukoksi valitsemamme yhdysluokka oli siis tutkimuk-

semme kannalta tarkoituksenmukainen ja kattava.  

Jotta tutkimus olisi merkittävä, sillä on oltava yhteiskunnallinen tai yhteisöl-

linen tarve (Mäkelä 1990, 48). Lasten kokemuksia kyläkoulusta ja yhdysluo-

kasta on tutkittu hyvin niukasti huolimatta asian ajankohtaisuudesta. Huoli 

kyläkoulujen lakkauttamista on läsnä lähes jokaisen kyläkoulun arjessa, mut-

ta oppilaiden mielipiteitä oman koulun tulevaisuudesta kuunnellaan vain 

harvoin. Näin ollen tutkimuksemme tarve on erittäin perusteltu. 

Tutkimuksen merkittävyyden ja yhteiskunnallisen paikan ohella on tarpeen 

arvioida myös tutkimustulostemme yleistettävyyttä. Kvalitatiivisilla mene-

telmillä ajatellaan usein saavutettavan syvällistä mutta huonosti yleistettävää 

tietoa (Alasuutari 1999, 231-251). Eskolan ja Suorannan (1998, 65) mukaan 

hyvin kuvatulla tutkimuksella on kuitenkin perusteita yleistämiselle. Olem-

me raportoineet tutkimusprosessimme tarkasti, jotta lukija voisi pohtia tut-

kimustulostemme soveltamista myös muihin konteksteihin. Yleistettävyyttä 

arvioitaessa on kuitenkin muistettava tutkimusaineistomme rajallisuus ja 

ainutlaatuisuus. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli tutkia kyläkoulua ja yhdysluokkaa oppi-

misympäristönä lapsen näkökulmasta. Seuraavassa esittelemme tutkimuk-

semme tulokset tutkimusongelmittain. 

6.1 Miten lapset kokivat oman kyläkoulunsa? 

Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki lapset kokivat kyläkoulun hyvänä oppi-

misympäristönä. Perusteluiksi esitettiin rauhallinen, mukava ja turvallinen 

ilmapiiri, jossa on isoa koulua vähemmän kiusausta. Pienelle koululle on 

ominaista myös joustavuus, joka näkyy esimerkiksi välituntien ja oppitunti-

en rytmittämisessä sekä retkien järjestämisessä. Oman koulun kokeminen on 

kuitenkin yksilöllistä. Kolmasluokkalainen poika kertoi koulustaan seuraa-

vasti: 

Tero 3. lk: Tää on niin iso koulu, koska tänne mahtuu niin paljon väkee. 

Ainoastaan yksi yhdysluokan oppilaista koki kyläkoulun huonona oppi-

misympäristönä.  

Santeri 5. lk: No mun mielestä tää on aika huono. Tää on niin pieni, täällä ei asu 
sillei, täällä ei oo niin paljon oppilaita ei oo niin paljon kavereitakaan. 

Kalaojan (1991, 8) mukaan kyläkouluissa hyödynnetään ympäristöä kaupun-

kikouluja enemmän. Myös tutkimusluokkamme oppilaat arvostivat kyläkou-

lua, joka on kirkonkylän koulua lähempänä. Neljä lasta mainitsi koulua ym-

päröivän metsän kivana paikkana, jossa voi leikkiä. Lisäksi iso piha keinui-

neen ja kiipeilytelineineen olivat lapsille tärkeitä asioita.    

Lapset olivat tyytyväisiä koulun sisätiloihin. Kysyttäessä sisätilojen puuttei-

ta, lapset kertoivat kaipaavansa eniten liikuntasalia ja aineenopetustiloja. 
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Pienten koulujen pysyvät tilatarpeet liittyvätkin yleensä juuri lasten esille 

tuomiin asioihin (Korkeakoski 2001, 211).  

6.2 Miten lapset kokivat yhdysluokan rakenteen? 

Eri-ikäisten lasten yhteistyötä pidetään kasvatuksellisesti arvokkaana (mm. 

Kalaoja & Pietarinen 2002, 10; Vygotsky 1978, 90). Lapset pitivät hyvänä 

asiana sitä, että omassa luokassa on eri-ikäisiä oppilaita. Vain kaksi lasta koki 

yhdysluokan heterogeenisyyden huonona asiana.  

Lassi 6. lk: Onhan se silleen vähän niinkö sekavaa, jos silleen kun opettaja opet-
taa monta luokkaa erikseen. 

Santeri 5. lk: No, mun mielestä se on aika huono. Ku sitte niillä on eri tehtäviä ja 
tälleen. Sitä ope saattaa niille puhua niin ei pysty keskittymään. Ja sitte ei 
oikeen voi tehä mitään jos ei pysty keskittymään. 

 Yhdysluokan hyvistä puolista puhuttaessa tärkeimmäksi asiaksi nousi vuo-

rovaikutus eri-ikäisten lasten kesken. Kuuden lapsen mielestä heidän luokas-

saan oppilaat auttavat toinen toistaan ja erityisesti ylemmällä luokalla olevat 

oppilaat auttavat pienempiään. Myös Peltosen (2002b, 54) mukaan lapsille on 

luontevampaa auttaa nuorempaansa kuin samanikäistä. 

Haastattelija: Onko siitä jotain hyötyä että on eri-ikäisiä? 
Tanja 3. lk: Joo koska ne jos tietää enemmän kaikkia niinku osaa auttaa parem-

min. 

Pekka 3. lk: Esimerkiksi jossain matikassa jos on… niin joku isompi voi vaikka 
auttaa, siinä pystyy sit laskemaan. 

Laura 5. lk: Ainakin isommat voi sitte auttaa pienempiä. 

Yhdysluokalle on usein ominaista kodinomainen ilmapiiri ja työrauhaon-

gelmien vähäisyys (Kempas & Kinnunen 2002, 131-137; Koskenniemi 1982, 

164; Peltonen 1998, 99). Myös tutkimusluokan lapset kokivat oman luokan 

turvallisena ja mukavana pienen kokonsa vuoksi. Lisäksi lapset mainitsivat 
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eri-ikäisistä lapsista koostuvan luokan eduiksi tilaisuuden olla erilaisten ih-

misen kanssa. Yksi lapsi nosti esille myös mahdollisuuden kerrata opetetta-

vaa asiaa. 

Janne 5. lk: No jos on vaikka käyny jollain luokalla niinku jonku aineen, niin sit-
ten voi niinku tota niin jos ei oo mitään tekemistä niin sitten voi kuunnella 
sitä samaa ainetta… siinä välissä. 

Keskusteltaessa yhdysluokan varjopuolista lapset kokivat suurimmaksi on-

gelmaksi opettajan ajanpuutteen (ks. myös Korkeakoski 2001, 54-55). Kuusi 

lasta kertoi, että yhdysluokan opettaja ei voi opettaa kaikkia vuosiluokkia 

yhtä aikaa, ja heidän onkin työskenneltävä paljon itsenäisesti. Tähän liittyy 

myös se, että lasten on joskus vaikea keskittyä omaan työskentelyyn opetta-

jan opettaessa muita oppilaita. Viisi lasta koki yhdysluokkaopetuksen eri-

laisine tehtävine tuovan sekavuutta oppitunteihin. Vaikka luokan koostumi-

nen eri-ikäisistä lapsista koettiin myönteiseksi, kääntöpuoleksi todettiin ikä-

tovereiden vähäisyys. 

Opettajan ajanpuutteesta huolimatta kaikki lapset kokivat saavansa luokassa 

apua. Apua pyydettäessä sitä saatiin joko opettajalta tai luokkatoverilta. 

Kolme lasta kertoi selviävänsä ongelmatilanteesta joko miettimällä sitä itse 

tai siirtymällä seuraavaan tehtävään. Kuudesluokkalainen tyttö puolestaan 

kertoi hyödyntävänsä luokkatoverin apua seuraavasti:  

Anu 6. lk: Ja sit jos ope on just jossain, joltain kysyn. Ja sitte kun se tulee aut-
taamaan niin mää kysyn et se selittäis silleen ettei se kertois ihan sitä vas-
tausta. Vaan että kertois silleen että antais vihjeitä tavallaan. Ja sitte mää 
pystyisin ite laskeen sen, esimerkiks jos on matikan tunti. 

6.3 Miten lapset kokivat opetuksen käytännön järjestelyt? 

Yhdysluokan opettaja voi organisoida luokan opetusta monin eri tavoin. Yh-

dysluokan opetuksen organisointi on kuitenkin usein haasteellista, jopa on-

gelmallista (Kaikkonen & Lindh 1990, 25). Tutkimusluokassamme käytettiin 
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joustavasti erilaisia opetusjärjestelyitä sekä niiden yhdistelmiä. Opetuksen 

toteutuksessa oli nähtävissä piirteitä niin vuoro- ja vuosi- kuin rinnakkais-

kurssijärjestelmästäkin. Esimerkiksi matematiikan ja englannin kielen opis-

kelussa käytettiin vuosikurssijärjestelmää, jossa kukin luokka-aste opiskelee 

oppitunnilla oman vuosiluokkansa oppisisältöjä. Muissa oppiaineissa käytet-

tiin usein vuorokurssijärjestelmää. Tässä järjestelyssä kaksi perättäistä vuosi-

luokkaa opiskelee samaa oppisisältöä niin, että kummankin vuosiluokan op-

pisisältöjä käsitellään vuorovuosin. Rinnakkaiskurssijärjestelmässä puoles-

taan opetus pyritään liittämään kaikille yhteisen teeman ympärille. (ks. 

Kaikkonen & Lindh 1990, 21; Kalaoja & Pietarinen 2002, 9-10; Korkeakoski 

2001, 54.)  

Kysyimme lapsilta tarkemmin heidän kokemuksistaan oppituntien käytän-

nön järjestelyistä. Keskustelimme lasten kanssa oppitunneista, joissa opetet-

tavaa asiaa käsitellään yhteisesti koko luokan kanssa. Tällaisia tilanteita voi-

vat olla esimerkiksi keskustelut ajankohtaisista asioista tai koko luokalle yh-

teisestä teemasta. Usein myös taito- ja taideaineiden opetus järjestetään koko 

luokalle yhteisesti. Viidesluokkalainen poika ja nelosluokkalainen tyttö ku-

vasivat tällaisia tunteja seuraavasti: 

Janne 5. lk: No liikunta esim. Sitä joskus käy kaikki ja joskus taas niin saattaa ol-
la silleen että niinku kolmoset ja sitte niinku viitoskuutoset jaetaan. 

Sinikka 4. lk: On meillä välillä silleen että vaikka me luetaan vaikka nelosluokan 
kirjasta niinku yhessä silleen, kutosluokkalaiset ja kolmosluokkalaiset. 
Niinku että se opettaa meille kaikille siitä samasta. 

Kahdeksan lasta kertoi tuntien, joissa opetettavaa asiaa käsitellään kaikkien 

kanssa yhteisesti, sujuvan hyvin. Kuitenkin kuusi eri-ikäistä tyttöä ja poikaa 

toi esille , että yhteisessä opetuksessa pienemmät eivät aina ymmärrä opetet-

tavaa asiaa. Lisäksi kaksi oppilasta pohti, että luokan vanhimmat oppilaat 

voivat kokea yhteisen opetuksen tylsäksi ja liian helpoksi.  

Sari 6. lk: No ainakin jos me kaikki tehtäis samaa niin sitte se vois meille ku-
tosille olla hirveen helppoa ja kolmosille taas liian vaikeita. 
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Yhdysluokassa on hyvin tavallista, että oppilaat opiskelevat pienemmissä 

ryhmissä. Tutkimusluokassamme lapset työskentelivät usein neljänä ryhmä-

nä omien vuosiluokkiensa mukaisesti tai kahtena ryhmänä siten, että 3.−4. -

luokkalaiset ja 5.−6. -luokkalaiset muodostivat omat opetusryhmänsä. Kuu-

desluokkalainen tyttö kertoi tällaisen tunnin kulusta: 

Sari 6. lk: No, esimerkiks voi kertoa aluks että mitä vitoskutoset tekee, sitte an-
taa niitte alkaa tehä sitä työtä. Sitte selostaa kolmos-nelosille. Jos niillä on 
vaikka joku tarkistusjuttu ja kaikkien pitää tarkistaa yhessä, niin sitte se 
tarkistaa niitten kanssa. Ja vaikka tunnin lopuks vielä meiltä vitoskutosilta 
kysyy jotain. 

Seitsemän oppilasta koki, että kyseisenlaisilla tunneilla on usein vaikea kes-

kittyä. Viidesluokkalainen poika nosti esille myös opettajan ohjauksen puut-

teen tällaisen opetuksen kääntöpuolena. 

Anu 6. lk: Jos ope opettaa esimerkiks kolmosnelosille, niin vitoskutoset ei pysty 
välttämättä niin hyvin keskittymään. …. Esimerkiks jos luetaan vaikka jo-
ku kappale ääneen ja meidän pitäis lukee omasta kirjasta jotain, niin joten-
kin menee sekaisin.  

Jesse 5. lk: Se yks opettaja yleensä aina kun on kaks ryhmää, niin se on jom-
mankumman kimpussa. Toinen jää ilman. 

Toisaalta seitsemän oppilasta totesi, että usean opetusryhmän opettaminen 

samalla tunnilla sujui hyvin. He eivät kokeneet, että toisten oppilaiden opis-

kelu tai opettajan opetus toiselle ryhmälle olisi häirinnyt heidän työskentely-

ään. 

Pienessä koulussa opetusta voidaan järjestää joustavasti hyödyntäen eri tiloja 

kuten käytäviä, keittiötä tai kirjastonurkkausta. Tutkimusluokkamme lapset 

saivat työskennellä koulun yhteisissä tiloissa mm. silloin, kun osa lapsista 

teki esitelmiä ja ryhmätöitä. Usein tiloja hyödynnettiin myös vapaampaan 

toimintaan kuten kirjojen lukemiseen tai piirtämiseen. Yhdeksän lasta koki, 

että opiskelu luokan ulkopuolella sujui hyvin. Neljä lasta näki tällaisessa 

työskentelyssä myös toisen puolen. 
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Jesse 5. lk: Ku ei siinä kukaan oo silleen vahtimassa siinä, muutama pistää vä-
hän ranttaliksi, ja rupee sitte kaikkee muuta tekemään kuin mitä opettaja 
on sanonut. 

Janne 5. lk: Sillon jos niinku ne on siellä, ja sitten ja tarvii niin esim opettajaa, 
niin se ei sitte pääse tulemaan. 

Yhdysluokan opetusjärjestelyihin kuuluvat oleellisena osana myös jakotun-

nit. Tutkimusluokkamme jakotunneilla toisen opetusryhmän opetuksesta 

vastasi kiertävä englannin opettaja tai koulun esi- ja alkuopetusluokan opet-

taja ja toinen puoli luokasta opiskeli oman opettajan ohjauksessa. Opetus-

ryhmät oli jaettu vuosiluokkien mukaan siten, että 3.−4. -luokkalaiset ja 5.−6. 

-luokkalaiset muodostivat keskenään omat ryhmänsä. Myös lukujärjestys oli 

suunniteltu siten, että joillakin tunneilla paikalla olivat ainoastaan toisen 

opetusryhmän oppilaat. Jakotunnit antoivat tutkimusluokan lapsille mahdol-

lisuuden saada kokemuksia oppitunneista, joilla on lapsia vain kahdelta 

vuosiluokalta. 

Viiden lapsen kokemus oli, että jakotuntien ja kokoluokan tuntien välillä ei 

ole juurikaan eroa. Kuitenkin 12 lasta koki jakotunnit erilaisina. Kolmasluok-

kalainen tyttö koki 3.−4. -luokkalaisista koostuvan ryhmän huonompana sii-

nä mielessä, että siellä on vähemmän auttajia. Viiden lapsen mielestä jako-

tunnit olivat rauhallisempia ja niillä olivat vähemmän melua.  

Haastattelija: Onko tunnilla ihan samanlaista, vaikka siellä on vähemmän oppi-
laita? 

Mika 5. lk: No ei. 
Haastattelija: Mikä siinä on erilaista? 
Mika 5. lk: No ei oo niin paljon melua. 

Nelosluokkalainen tyttö puolestaan näki jakotuntien hyödyn seuraavalla ta-

valla: 

Sinikka 4. lk: Jos meillä on jääny joku oma juttu vaikka ympäristötiedosta tai 
jostain, niin sitten me opiskellaan sitä omaa juttua. Ettei oo semmosta yh-
teistä asiaa. 
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6.4 Miten lapset kokivat luokan työskentelytavat? 

Koskenniemi (1982, 129, 131) korostaa, että opetuksessa tulisi käyttää moni-

puolisesti eri opetusmuotoja. Lasten haastatteluista ilmeni, että tutkimusluo-

kassamme käytettiin kaikkia esittelemiämme työskentelytapoja. Lapsilla oli 

mahdollisuus lisätä työskentelytapojen joukkoon myös omia ehdotuksiaan, 

mutta kukaan lapsista ei nähnyt sitä tarpeelliseksi. Kaikki lapset kertoivat, 

että tutkimuksia ja kokeiluja on heidän luokassaan vain hyvin harvoin tai ei 

ollenkaan. Myös muille esittämistä käytettiin vähän. 

Haastattelutilanteessa lapset saivat kertoa suhtautumisestaan erilaisia työs-

kentelytapoja kohtaan. Tehtävänä oli luokitella korttien avulla työskentely-

tavat parhaimpiin, huonompiin sekä niihin, joista lapsilla ei ollut yksiselit-

teistä mielipidettä. Lasten valinnat ilmenevät seuraavasta taulukosta (tau-

lukko 1). 

TAULUKKO 1 Lasten suhtautuminen työskentelytapoihin (n = 17) 

Työskentelytavat Myönteinen ☺ 
suhtautuminen 

Kielteinen  
suhtautuminen 

Ei 
mielipidettä 

Opettaja opettaa 
– oppilaat kuuntelevat 3 7 7 

Opettaja kyselee 
– oppilaat vastaavat 2 7 8 

Itsenäinen työskentely  
/ tehtävien tekeminen 11 4 2 

Keskustelette yhdessä 7 3 7 

Pelaat oppitunnilla parin 
kanssa tai ryhmässä 9 2 6 

Teet ryhmätyötä 9 1 7 
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Esität jotain muille 2 2 13 

Opettaja lukee 
– oppilaat kuuntelevat 2 5 10 

Työskentelet tietokoneella 7 2 8 

Teet tehtäviä parin  
kanssa 4 3 10 

Teet tutkimuksia ja  
kokeiluja 1 1 15 

Luokkatoveri auttaa  
sinua 13 0 4 

Autat luokkatoveria 12 0 5 

 

Avun saaminen luokkatoverilta ja luokkatoverin auttaminen nousivat lasten 

vastauksissa parhaimmiksi työskentelytavoiksi. Lapsista 13 valitsi luokkato-

veri auttaa sinua –kortin ja 12 autat luokkatoveria -kortin hyviksi työskente-

lytavoiksi. Lapset kokivat, että luokkatoverin auttaminen on mukavaa ja että 

kaverin auttaessa tehtävissä pääsee eteenpäin, vaikka opettaja ei ehtisi aut-

tamaan. Auttamisen nähtiin myös edistävän omaa oppimista. 

Jesse 5. lk: Mää ainakin mielelläni autan jos joku kysyy jotain. On mullakin 
muutamia kavereita, jotka niinku ihan mielellään tulee siihen viereen jos 
on käsi pystyssä ja opettaja ei huomaa.  

Haastattelija: Oppiiko sillä lailla hyvin, että auttaa toista? 
Jesse 5. lk: No se on yleensä niinku kertausta vähä, jos on vaikka tehny jonku 

tehtävän ja toinen ei oo vielä siinä ja se tulee siihen kohti. Samalla kun 
muistuu niinku mieleen. 

Haastattelija: Mites sillon kun joku kaveri auttaa sua, niin oppiiko siinä hyvin? 
Jesse 5. lk: No joo. Yleensä vähän…minusta vähän kaverit niinku paljon pa-

remmin minusta selittää. Ope vähän, niin vähän vaikeesti aina selittää nii-
tä. 

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen työkirjaan, vihkoon tai monis-

teeseen nousivat toiselle sijalle valittaessa parhaimpia työskentelytapoja. 

Oppilaista 11, joista yhdeksän oli 5.−6. -luokkalaisia, valitsi näistä työskente-

lytavoista toisen tai molemmat parhaimpien joukkoon. Lasten mielestä itse-
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näisellä työskentelyllä oppii hyvin. Kysyttyämme lapsilta, millä tavalla he 

kokevat oppivansa parhaiten, kahdeksan lasta toi esille juuri itsenäisen työs-

kentelyn.  Lisäksi kaksi lasta toi esille opettajan henkilökohtaisen auttamisen. 

Tämä työskentelytapa nousi lapsilta itseltään. 

Lapsista yhdeksän valitsi joko ryhmätyöt tai pelit tai molemmat parhaimpien 

työskentelytapojen ryhmään. Oppilaat kokivat ryhmätyöt hyviksi, koska töi-

den tekeminen yhteistyössä muiden kanssa oli helpompaa ja idearikkaam-

paa. Peleillä lapset tarkoittivat matematiikkaan ja englantiin liittyviä opetus-

pelejä. Pelit koettiin kivoiksi ja lapset kokivat myös oppivansa niiden avulla. 

Kuudesluokkalainen poika ei kuitenkaan kokenut pelejä mielekkäiksi. Hän 

koki kaikki muut kolmetoista työskentelytapaa hyviksi, ainoastaan pelaami-

sen huonoksi.    

Lassi 6. lk: Jotaki matikkapelejä ollu semmosia että heitetään noppaa ja sem-
mosia.  

Haastattelija: Joo. Mikä niissä on semmosta, että ne ei oo sun mielestä hirveen 
hyviä? 

Lassi 6. lk: No kun ei niissä opi silleen mitään.  

Tietokonetyöskentely ja luokan yhteiset keskustelut pääsivät molemmat seit-

semän oppilaan valinnoissa parhaimpien työskentelytapojen joukkoon. Yh-

teiset keskustelut koettiin kivoina, koska ne mahdollistivat aktiivisen osallis-

tumisen sekä erilaisten mielipiteiden vaihtamisen. Kuudesluokkalainen tyttö 

ja viidesluokkalainen poika kertoivat asiasta seuraavasti: 

Anu 6. lk: Niin, silleen että jos ope vaan puhuu niin alkaa väsyttää ja en mää ai-
na kaikkee kuuntele. Osa menee toisesta sisään ja toisesta ulos. Sitte jos 
itekki vähän siinä niin kuin liittyy keskusteluun, niin sit siinä jotenki sitte 
paremmin silleen pysyy mukana.  

 Janne 5. lk: Jos vaikka…niin se on hauskaa kun saa toisiltakin mielipiteitä kuul-
la. 

Tutkimusluokassamme käytettiin paljon opettajajohtoisia opetusmenetelmiä 

(ks. Korkeakoski 2001, 147, 170-173, 185). Opettajajohtoiset työskentelytavat, 

joissa lapset olivat passiivisemmassa roolissa, koettiin työskentelytavoista 
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epämieluisimpina. Seitsemän lasta ei pitänyt tilanteista, joissa opettaja opet-

taa ja oppilaat kuuntelevat. Heistä kuusi koki, että tällainen työskentelytapa 

on tylsää. Viidesluokkalainen poika puolestaan perusteli mielipidettään seu-

raavasti:  

Mika 5. lk: No en mää tiiä oppiiks tossa opettaja opettaa oppilaat kuuntelee 
kauheesti, jos siitä ei sitte erikseen kysellä tai jotain. Eihän siitä sitte pakos-
ti muista mitä se opettaja on puhunu. 

Haastattelija: Niin justiin. No mites sitten tää keskustelette yhdessä? 
Mika 5. lk: No kyllä siinä sitten varmaan oppii. 

Seitsemän lapsen vastauksesta ilmeni, että myös työskentelytapa, jossa opet-

taja kyselee ja lapset vastaavat, koettiin ikävänä. Viisi lasta perusteli mielipi-

dettään sillä, että he kokivat opettajan esittämät kysymykset usein vaikeiksi. 

Opettajan lukeminen oppilaille oli puolestaan viiden lapsen mielestä tylsää. 

Lisäksi lasten haastatteluiden eri osioissa nousi keskeisesti esille se, että lap-

set eivät pitäneet opetustilanteista, jossa heidän täytyy kuunnella osallistu-

matta itse. Tämä asia korostui kymmenen lapsen haastattelussa.  

Sari 6. lk: Esimerkiksi opettajalla, sillä menee joskus ihan sivuasioihin ja sitten 
alkaa haukotuttaan melkein ja…ja sitten jos on jotain tärkeääkin niin sitten 
ei välttämättä kuuntele.  

Pekka 3. lk: Joskus ei niinku jaksa kuunnella yhtään mitään. 

Tiina 6. lk: No se on inhottavaa jos tota ope puhuu hirveen pitkään…ja alkaa 
nukuttaa. 

Työskentelytavoista keskusteltuamme kysyimme lapsilta, toivoisivatko he 

lisää sellaisia opiskelumuotoja, joita heillä oli vain vähän. Neljä lapsista totesi 

olevansa tyytyväisiä käytössä oleviin työskentelytapoihin eikä heillä ollut 

kehittämisehdotuksia.  Seitsemän lasta sen sijaan toivoisi, että tutkimuksia ja 

kokeiluja käytettäisiin enemmän. Lisäksi kuudesluokkalainen tyttö toi esille 

oman ajatuksensa. 

Sari 6. lk: Läksyjä vois olla enemmän. Sitten kun mää meen yläasteeelle niin 
mulla saattaa olla aika kova totutteleminen.  
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Seuraavaan taulukkoon (taulukko 2) olemme koonneet yhteenvedon työs-

kentelytavoista, jotka nousivat lasten vastauksissa keskeisesti esille joko 

myönteisinä tai kielteisinä.   

TAULUKKO 2 Yhteenveto lasten suhtautumisesta työskentelytapoihin 

☺  
• Luokkatoverin auttaminen ja 

autetuksi tuleminen 

• Itsenäinen työskentely ja teh-
tävien tekeminen 

• Ryhmätöiden tekeminen ja 
pelaaminen 

• Opettajan opetuksen kuunte-
leminen 

• Vastaaminen opettajan esit-
tämiin kysymyksiin 

• Opettajan lukemisen kuunte-
leminen 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää kyläkoulun oppilaiden koke-

muksia yhdysluokasta oppimisympäristönä. Tarkastelimme yhdysluokkaa 

lasten näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan laajemmin koko kyläkoulun 

kontekstia. Tutkimuksemme mukaan suurin osa lapsista viihtyi hyvin pie-

nessä koulussa ja suhtautui myönteisesti yhdysluokkaansa. Työskentelyta-

voista lapset pitivät eniten itsenäisestä työskentelystä sekä työskentelytavois-

ta, joissa he saivat toimia yhdessä toistensa kanssa. Tutkimustuloksia tarkas-

teltaessa on kuitenkin otettava huomioon jokaisen lapsen mielipide tapaus-

kohtaisesti. Tämä tarkoittaa myös kyläkouluun kriittisesti suhtautuvien las-

ten äänten kuuntelemista. 

Lähes kaikki tutkimuksemme lapset kokivat kyläkoulunsa hyvänä oppi-

misympäristönä. Hyvä ilmapiiri ja viihtyisyys tekivät koulusta turvallisen. 

Pienen koulun etuna nähtiin joustavuus tilojen käytössä ja toiminnan organi-

soinnissa. Tutkimuskoulumme päivärytmissä huomioitiin mahdollisuuksien 

mukaan lasten tarpeet ja omat mielenkiinnonkohteet. Kodinomaisuutta ja 

lämminhenkisyyttä koulun arkeen toi etenkin koulun keittäjän ja lasten väli-

nen vuorovaikutus.  

Kyläkoulujen vaatimattomat olosuhteet herättävät usein keskustelua siitä, 

voidaanko pienillä kouluilla järjestää laadukasta opetusta. Tutkimuskou-

lumme vähäisistä resursseista huolimatta lapset olivat tyytyväisiä myös kou-

lunsa fyysiseen ympäristöön. Lapset arvostivat koulun isoa pihaa ja lähellä 

olevaa luontoa. Lapset kaipasivatkin ainoastaan sisäliikunta- ja aineenope-

tustiloja, vaikka ulkopuolisen silmin kehitettävää voisi löytyä muiltakin osa-

alueilta. Syrjäseudun lasten arvostus omaa fyysisesti heikkokuntoista koulua 

kohtaan pysäyttikin meidät tutkijoina pohtimaan erilaisten koulujen edelly-

tyksiä kohdata nyky-yhteiskunnan asettamat haasteet opetukselle. Päättäjien 
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tulisi ymmärtää, että usein lapset arvostavat koulun lämminhenkistä ilmapii-

riä fyysisiä puitteita enemmän. 

Koulunsa lisäksi lapset kokivat myös oman luokkansa turvallisena ja muka-

vana. Luokan pieni koko ja heterogeeninen rakenne nähtiin miellyttävänä. 

Lapset pitivät tärkeänä vuorovaikutusta erilaisten ja eri-ikäisten lasten kans-

sa. Tutkimustulosten tarkastelussa on kuitenkin tärkeää huomioida myös ne 

lapset, joilla oli negatiivisia kokemuksia kyläkoulusta ja yhdysluokasta. 

Vaikka yleisesti ottaen kyläkoulun oppimisympäristöstä pidettiin, osa lapsis-

ta korosti hyvinkin voimakkaasti tyytymättömyyttään kouluaan ja luokkaan-

sa kohtaan. (ks. myös Mason & Burns 1996, 307-308.) 

Korkeakoski (2001, 54-55) on pohtinut yhdysluokan opettajan haasteita jakaa 

aikaansa luokan sisällä eri oppilasryhmille ja erilaisille oppilaille. Tutkimus-

tuloksistamme nousikin esille yhdysluokan suurimpana heikkoutena opetta-

jan ajanpuute, jonka voidaan nähdä johtuvan yhdysluokalle ominaisista ope-

tusjärjestelyistä. Tähän liittyy myös se, että osa lapsista koki opetuksen seka-

vana. Lasten oli vaikea keskittyä omaan työskentelyynsä opettajan opettaessa 

muita oppilaita.  

Kaikki lapset kokivat saavansa yhdysluokassa apua opettajan ajanpuutteesta 

huolimatta. Kun lapset tarvitsivat apua, he saivat sitä joko opettajalta tai 

luokkatoverilta. Opettajan ajanpuute ei siis ollut ylitsepääsemätön ongelma 

tutkimusluokassamme, jossa lapset auttoivat toisiaan kehittäen sosiaalisia 

taitojaan. Pelkkä lasten keskinäinen vuorovaikutus ja auttaminen eivät kui-

tenkaan riitä kaikille lapsille. On muistettava, että lapset ovat yksilöitä, ja 

toiset tarvitsevat opettajan tukea ja huomiota toisia enemmän. Vaikka ver-

taisryhmän on tärkeä, se ei voi täysin korvata opettajaa.  

Yhdysluokan lapset ovat ikä- ja kehitystasoltaan eri vaiheissa. Opetuksessa 

tämä ilmenee siten, että opiskeltavat asiasisällöt ovat toisinaan vanhimmille 

oppilaille liian helppoja ja nuoremmille liian vaikeita. Lisäksi käytetyt oppi-
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materiaalit voivat motivoida huonosti kehitystasoltaan pidemmällä olevia 

lapsia. Tutkimuksessamme kuudesluokkalainen poika piti opetuksessa käy-

tettyjä pelejä tylsinä ja lapsellisina. Yhdysluokassa käytettyihin oppimateri-

aaleihin sekä niiden kehittämiseen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, 

jotta jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet voitaisiin ottaa huomioon. Ovathan 

yksilöllinen opetus ja eriyttäminen keskeisessä asemassa myös nykyisessä 

opetussuunnitelma-ajattelussa.  

Yhdysluokan työskentelytavoista lapset pitivät eniten luokkatoverin autta-

misesta ja autetuksi tulemisesta, joita käytettiin luokassa paljon. Yhdysluo-

kalle lasten auttamiskulttuuri onkin hyvin luonteenomaista, koska lapset 

auttavat mielellään nuorempiaan. Arvokkaan oppimisympäristön yhdysluo-

kasta tekee se, että jokainen lapsi on vuorollaan luokan nuorimpana ja van-

hempana. (ks. Peltonen 1998, 67, 134; 2002a, 107; 2002b, 53-54.) Yhdysluokas-

sa lapset harjoittelevatkin päivittäin ja usein huomaamattaan elämässä tarvit-

tavia yhteistyötaitoja (Kaikkonen & Lindh 1990, 29; Korpinen 1996, 44). Poh-

timisen arvoista olisi, kuinka yhdysluokalle tyypillistä vertaisoppimista voi-

taisiin hyödyntää laajemmin myös erillisluokkakontekstissa. 

Tutkimusluokkamme lapset pitivät myös muista työskentelymuodoista, jois-

sa he saivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Erityisesti ryhmätyöt ja pelit 

olivat suosittuja työskentelytapoja. Myös luokan yhteisistä keskusteluista, 

joissa kuulee toisten mielipiteitä, pidettiin. Nämä tutkimustuloksemme ovat 

yhdensuuntaisia Uusikylän ja Kansasen (1988) sekä Peltosen (1998) tutki-

mustulosten kanssa. Yhdessä tekeminen ja oppiminen ovatkin lapsille hyvin 

luonteenomaisia ja motivoivia toimintatapoja. Yhteistoiminnallisia työsken-

telytapoja kannattaisi hyödyntää opetuksessa enemmänkin. Etenkin yhdys-

luokka on hedelmällinen ympäristö tällaisten työtapojen käyttämiseen, sillä 

eri-ikäiset oppilaat voivat osallistua opetukseen omien edellytystensä mu-

kaan (Peltonen 2002b, 57; Yhdysluokkaopetuksen opas 1981, 15).   
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Useat lapset kokivat oppivansa parhaiten työskentelemällä itsenäisesti. Itse-

näinen työskentely ja tehtävien tekeminen koettiin myös mielekkäinä yhdys-

luokassa. Erityisesti luokan vanhimmat lapset pitivät tästä työskentelytavas-

ta. Tämä voi selittyä osaksi sillä, että vanhimmat lapset ovat harjoitelleet it-

senäistä työskentelyä päivittäin koko kouluhistoriansa ajan. Itsenäisestä 

työskentelystä onkin kehittynyt yhdysluokan lapsille luonteva työskentely-

tapa. Uusikylän ja Kansasen (1988, 67) tutkimuksessa oppilaat olivat puoles-

taan tyytymättömiä itsenäiseen työskentelyyn. Tutkimustulosten ristiriitai-

suus voi johtua siitä, että erillisluokan ja yhdysluokan työskentelykulttuurit 

poikkeavat toisistaan. Lisäksi on huomattava, että jokainen luokka on yksit-

täinen tapaus ja myös työskentelytavat muotoutuvat luokan ja opettajan mu-

kaan.  

Vaikka opetusmenetelmien käyttö on nykyään aiempaa monipuolisempaa, 

opetusta hallitsee edelleen opettajakeskeinen opetus. Tällaisessa opetuksessa 

opettajan puheen osuus on suuri ja oppilaat ovat passiivisessa asemassa. 

Opettajakeskeisissä työtavoissa vuorovaikutusta on vain opettajan ja oppi-

laiden välillä eikä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta pidetä keskeisenä. 

(Korkeakoski 2001, 147, 170-173, 185; Koskenniemi 1982, 127.) Tutkimusluo-

kassamme käytettiin paljon opettajajohtoisia työskentelytapoja, mutta lapset 

eivät pitäneet niistä. Opettajan opetuksen kuunteleminen, opettajan esittä-

miin kysymyksiin vastaaminen sekä opettajan lukemisen kuunteleminen 

koettiin epämieluisina. Lisäksi yli puolet lapsista toi haastattelussaan vielä 

erikseen ja oma-aloitteisesti esille kielteisen suhtautumisensa opetustilantei-

siin, joissa oppilaiden rooli on hyvin passiivinen. 

Uusikylän ja Kansasen (1988) tutkimuksessa oppilaat suhtautuivat myöntei-

sesti opettajan kyselyyn ja opettajan esitykseen. Tutkimustulosten eroavai-

suus meidän tuloksiin nähden voi johtua siitä, että tutkimusten kontekstit ja 

toteuttaminen eroavat toisistaan huomattavasti. Opetus on myös vuosien 

saatossa muuttunut lapsilähtöisemmäksi, ja oppilaat osaavat nykyään vaatia 
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monipuolisempaa opetusta. Uusikylän ja Kansasen (1988) tutkimus kuvaa 

laajasti oppilaiden tyytyväisyyttä opetukseen, mutta meidän tutkimus puo-

lustaa paikkaansa yksittäisenä tapaustutkimuksena kyläkoulun kontekstissa.   

Myös Peltosen (1998) tutkimuksessa kyläkoulun esioppilaat pitivät siitä, että 

opettaja opettaa ja he kuuntelevat. Tämä voi selittyä sillä, että tutkimukseen 

osallistuneille pienille lapsille opettajan auktoriteetti on tärkeä eikä turvalli-

suutta tuovaa opettajajohtoista opetusta osata välttämättä kyseenalaistaa. 

Tutkimusluokkamme oppilaiden tyytymättömyys paljonkäytettyjä opettaja-

johtoisia työskentelytapoja kohtaan herättää pohtimaan opettajan roolia ky-

läkoulussa laajemminkin. Yhdysluokan opettajan valinnat toteuttaa opetusta 

vaikuttavat lasten elämään useiden vuosien ajan. Lisäksi pienen koulun opet-

taja vaikuttaa toiminnallaan koko koulun ja kylän vireyteen. Kunnan kannat-

taisikin kiinnittää erityistä huomiota kyläkoulun opettajan valintaan, koska 

opettajalla on suuri merkitys koulun ja luokan opetuksen laatuun ja niiden 

aktiivisuuteen kehittää toimintaansa. Huolellisten opettajavalintojen ja kylä-

koulujen opettajien opettajuutta tukemalla kyläkoulujen tulevaisuus voisi 

näyttää valoisammalta.  

Uusikylä ja Kansanen (1988, 77-78) korostavat, että myös lapset ovat tarvitta-

essa halukkaita ja kykeneviä suunnittelemaan omaa opetustaan ja työskente-

lytapojen käyttöä. Olisi tärkeää, että lapset saisivat olla oman koulunsa ja 

opetuksensa asiantuntijoita sekä kertoa mieltymyksistään rehellisesti omalle 

opettajalleen. Avoin vuorovaikutus lasten ja opettajan välillä auttavat moti-

voivan ja kaikkia osapuolia kuuntelevan työskentelyilmapiirin kehittämises-

sä omaan kouluun ja luokkaan. 

Tutkimuksestamme tekee arvokkaan se, että olemme kuunnelleet lapsia, 

pyrkineet ymmärtämään heidän kokemuksiaan ja tuomaan niitä julki mah-

dollisimman autenttisina. Tutkimuksemme tuloksia ei voida yleistää ja pitää 

ehdottomina totuuksina, mutta niiden avulla lukija voi harkita tulosten yleis-

tettävyyttä. Tutkimuksemme mukaan lapset suhtautuivat kyläkouluunsa 
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myönteisesti sekä kokivat eri-ikäisistä lapsista koostuvan yhdysluokan hy-

vänä oppimisympäristönä. Yhdysluokka voidaankin nähdä sopivana kasvu-

paikkana suurimmalle osalle oppilaista (ks. myös Veenman 1995, 366-367). 

Tämän tulisi myös näkyä kyläkoulujen lakkauttamista koskevassa keskuste-

lussa.  

Lasten näkökulmaa kyläkouluihin olisi tärkeää selvittää laajemminkin. Tut-

kimuksessamme olemme keskittyneet tutkimaan yhdysluokkaa oppimisym-

päristönä. Kyläkouluista löytyisi monia muitakin mielenkiintoisia ilmiöitä, 

joista lapsilla olisi varmasti paljon arvokasta tietoa. Kyläkoulun opetusta voi-

taisiin kehittää esimerkiksi toimintatutkimuksella, jossa tavoitteena olisi lap-

sille mielekkäiden opetusjärjestelyiden ja toimintatapojen etsiminen. Erittäin 

hedelmällisenä näkisimme myös lisätutkimukset kyläkoulun lakkauttamis-

prosessista lapsen kokemana. 

Yhdysluokkaopetuksen kehittäminen on erittäin ajankohtainen asia myös 

siksi, että yhdysluokkia perustetaan nykyään myös isoihin kouluihin. Syynä 

ovat toisaalta opettajapula ja oppilasmäärän pieneneminen, toisaalta peda-

gogiset syyt. On myös mahdollista, että yhdysluokkia perustetaan tulevai-

suudessa myös peruskoulun ylemmille vuosiluokille. (ks. Pienten lähikoulu-

jen kehittämishanke 2004, 4-5.) Yhdysluokkien muodostamisessa tulisi huo-

mioida ensisijaisesti pedagogiset näkökohdat eikä vedota ainoastaan talou-

dellisiin perusteluihin. Yhdysluokkaopetusta niin pienissä kuin isoissa kou-

luissa pitäisi kehittää multi-age periaatteen suuntaisesti, jolloin luokan hete-

rogeenisyyttä hyödynnetään mahdollisimman pedagogisesti. 

Tulevina luokanopettajina olemme miettineet tutkimuksemme antia opetta-

jan työn kannalta. Olemme pohtineet omaa suhtautumistamme kyläkoului-

hin ja yhdysluokkaopetukseen. Koska luokanopettajan koulutus ei ole anta-

nut eväitä yhdysluokan opettamiseen, olemme kokeneet tutkimusaihee-

seemme perehtymisen erittäin tärkeäksi. Taustakirjallisuuteen, yhdysluok-

kaan ja kyläkoulun oppilaisiin tutustuminen ovat avartaneet ajatteluamme. 
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Tulevassa työssämme pyrimme huomioimaan tutkimuksemme tuloksia ke-

hittämällä opetustamme monipuoliseksi ja siten mahdollisimman monien 

lasten tarpeita vastaavaksi. Lisäksi haluamme myös työelämässä hyödyntää 

lasten taitoja toimia asiantuntijoina heitä itseään koskevissa asioissa.  
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LIITTEET    

Liite 1. Kirje vanhemmille 

Hyvät vanhemmat!    

Opiskelemme luokanopettajiksi Jyväskylän yliopistossa ja teemme pro gradu –

tutkielmamme kyläkoulujen yhdysluokkaopetuksesta. Meitä kiinnostaa erityisesti, miten 

lapset kokevat yhdysluokan oppimisympäristönä. Mielestämme lasten näkökulman esille-

tuominen on tärkeää, jotta kyläkouluja voitaisiin kehittää entistäkin paremmiksi oppi-

misympäristöiksi. Lasten ajatukset kiinnostavat meitä myös tulevan työmme kannalta, sillä 

saatamme hyvinkin päätyä jonakin päivänä kyläkoulun opettajiksi. 

Tarkoituksenamme on teettää huhtikuun alussa 3-6 -luokan oppilailla kirjoitelmat omaan 

kouluun ja luokkaan liittyen. Lisää aineistoa hankimme toukokuussa koululla suoritettavan 

harjoittelun yhteydessä. Silloin haastattelemme ja havainnoimme lapsia sekä mahdollisesti 

teetämme heillä myös piirustukset.  

Olemme saaneet suostumuksen tutkimuksen tekemiseen koulunjohtaja xxxxxxxxxx. Tarvit-

semme tutkimusluvat myös teiltä lasten vanhemmilta. Pyytäisimmekin teitä palauttamaan 

alla olevan osan torstaihin 31.3.2005 mennessä luokan opettajalle, mikäli ette halua lap-

senne osallistuvan tutkimukseen. Luonnollisesti kysymme myös lapsilta itseltään haluk-

kuutta osallistua tutkimukseen. Lapset osallistuvat tutkimukseen nimettöminä ja käsitte-

lemme saamiamme tietoja täysin luottamuksellisesti.  

Keväisin terveisin: 

Kirsi Tikkakoski Sanna Honkaniemi 

kirtikk@cc.jyu.fi smmikkol@cc.jyu.fi 

p.040-5921998  0400-820294 

Lapseni ______________________________ ei saa osallistua tutkimukseen. 

__________________________________________ 

Vanhemman allekirjoitus 
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Liite 2: Kirjoitelmien ohjeistus 

KIRJOITELMA 3-6 LUOKAN OPPILAILLE 

- Kirjoitelman motivoinnissa kerromme lapsille, että olemme tulossa koululle opetusharjoit-

teluun ja haluaisimme tietää, miten kyläkoulussa opiskellaan. 

- Aikaa kirjoitelman kirjoittamiseen yksi oppitunti eli 45 min. 

- Lapset kirjoittavat irrallisille papereille 

- Kirjoitetaan taululle kirjoitelman seuraavan otsikon ja apukysymykset näkyvästi 

Meidän koulu 

Kerro omasta koulustasi esimerkiksi seuraavia asioita: 

pieni koulu, oma luokka, opettaja, oppilaat, oppiminen, työskentely, hyvä 

oppitunti 

Kaikki kirjoittavat samasta otsikosta ja kirjoittamisen apuna käytetään apusanoja.  

Opettaja voi tarvittaessa kierrellä ja auttaa lapsia muistuttamalla otsikosta ja apukysymyk-

sistä. 

Kun kirjoitelmat ovat valmiit, kerätään ne oppilailta. 

Jos oppilailla on kirjoitusvaikeuksia niin voimme muistuttaa apusanoista. 

Itsenäinen työskentely ja työrauhan antaminen muille oppilaille.  

Piirtää saa kun kirjoitelma on valmis. 

Jos lapset saavat kirjoitelman valmiiksi he voivat piirtää, lukea pulpettikirjaa tms. (voidaan 

kysyä opettajalta vaihtoehdoista) 
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Liite 3: Haastattelurunko 

TYÖSKENTELYTAVAT 

Millaisia työskentelytapoja teidän luokassa yleensä käytetään? (avoin) 

Miten opiskellaan? 

Mitä opettaja / lapset tekee? 

Huom. Voit ajatella eri oppitunteja ja eri opettajia! 

↓ täydennetään korteilla 

Kortit avuksi. Mitä työskentelytapoja näistä korteista käytetään?  

↓ lapsi valitsee 

 kaikki vastaukset oikeita! 

Valitse mielestäsi parhaimmat työskentelytavat ja siirrä ne punaiselle pohjalle. Siirrä vastaa-

vasti huonoimmat työskentelytavat siniselle pohjalle. 

↓ lapsi siirtää kortit 

 ei tarvitse siirtää kaikkia 

Lapsi perustelee valintansa.  

Miksi kiva / ikävä? 

Sopiiko erityisesti johonkin tilanteeseen / oppiaineeseen? 

Miten opit? 

Lapsi voi halutessaan kertoa myös muista valitsemistaan korteista 

Katsotaan kortteja, jotka jäivät alussa valitsematta 

Onko jokin / jotkin työskentelytavoista sellaisia, joita haluaisit käytettävän myös teidän 

luokassa? Perustele 
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OPETUSJÄRJESTELYT 

YHDYSLUOKAN RAKENNE 

Mitä mieltä olet tällaisesta luokasta, missä on eri-ikäisiä lapsia? 

mitä hyötyä / hyvää? 

mitä haittaa / huonoa? 

Mitä teet kun tarvitset apua oppitunnilla? 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

Miten opetuksessa huomioidaan se, että teidän luokassa on eri-ikäisiä lapsia? 

Erilaisia tilanteita: 

Opettaja opettaa samaa asiaa / ainetta koko luokalle? (3-6 lk) 

Opettaja opettaa jotain 3-4 / 5-6 luokkalaisille, toiset työskentelevät hiljaa 

Opettaja opettaa omassa luokassa osalle oppilaista, toiset eri tilassa (esim. pikkuluokka) 

Jakotunnit (paikalla vaan 3-4 / 5-6 luokkalaiset) 

oppikirjat? 

KYLÄKOULU OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

Mitä mieltä olet tästä koulusta ja sen toiminnasta? Hyvät ja huonot puolet 

Sijainti (luonto, koulumatkat) 

Sisätilat ja ulkotilat 

Onko koulussa kaikkea mitä tarvitaan?  

 


