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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kirjallista kielentämistä käsityöprosessissa. Tavoitteena oli 
selvittää, miten oppilaat kielentävät käsityöprosessin vaiheita, ongelmia ja niiden ratkaisuja. 
Tutkimuksen kohteeksi valikoitui kielentäminen käsityöprosessissa, koska kielentämisen tutkimus 
on tähän asti kohdentunut vain matematiikkaan ja äidinkieleen. Tutkimuskysymyksiä olivat ”Miten 
oppilaat kielentävät työskentelyään käsityöprosessissa?” ja ”Miten oppilaat kielentävät kohtaamiaan 
ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja?”. 
 Tutkimus on fenomenografinen, kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa aineistoa on kerätty 
erityisesti päiväkirjamenetelmän ja lisäksi osallistuvan havainnoinnin avulla. Tavoitteena 
tutkimuksessa oli kuvata sitä, millaisena kielentäminen tässä tapauksessa ilmenee eikä niinkään 
saavuttaa yleistettäviä tuloksia. Pääaineistona käytettiin kantahämäläisen koulun erään kuudennen 
luokan 22 oppilaan blogitekstejä (204 kpl), jotka kirjoitettiin käsityöprosessin aikana. 
Käsityöprosessissa oppilaat suunnittelivat ja valmistivat tekstiili- ja teknisen työn sekä kuvataiteen 
tunneilla taidevalaisimet. Lisäksi aineistoon kuuluivat tutkijoiden tutkimuspäiväkirjat ja havainnot. 
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla teemoittelemalla ja tyypittelemällä oppilaiden 
kirjoituksia. Analysoinnin myötä luotiin viisi erilaista kielennöstyyppiä sekä kuvattiin, millaisina 
käsityöprosessi ja ongelmanratkaisu näkyivät oppilaiden teksteissä.  
 Tutkimus osoitti, että oppilaat kuvaavat käsityöprosessista erityisesti työskentelyvaiheita eikä 
niinkään suunnittelua tai tuotosten ja oman työskentelyn arviointia. Ongelmakuvauksissa oppilaat 
keskittyvät ongelmien ja niiden ratkaisujen toteamiseen ongelmanratkaisukuvauksen sijaan. 
Kielennöstyypit puolestaan osoittavat, että oppilaiden kielentämisen yksityiskohtaisuudessa ja 
syvyydessä on vaihtelua.  
 Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kielentämistä tulisi tutkia äidinkielen ja 
matematiikan lisäksi myös muissa oppiaineissa. Jatkotutkimuksissa voi keskittyä esimerkiksi 
kielennöstyyppien paikkansapitävyyden tarkasteluun sekä kielennöstyyppien ja oppimisen välisen 
yhteyden selvittämiseen. Tutkimusta voidaankin pitää merkityksellisenä, koska se osoittaa tarpeen 
taito- ja taideaineiden kielentämisen jatkotutkimuksille. 
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1 JOHDANTO 

Tampereen yliopistossa kielentämistä eli ajattelun ilmaisemista kielen avulla suullisesti tai 

kirjallisesti on tutkinut erityisesti Joutsenlahti sekä Kulju ja Rättyä. Aiheesta on tehty heidän 

ohjaamassa Sanan lasku -ryhmässä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia, joissa kielentämistä on 

käsitelty pääsääntöisesti äidinkielessä ja matematiikassa. Käsittääksemme käsitöihin liittyvää 

näkökulmaa ei kuitenkaan ole vielä tutkittu tarkemmin. 

Esimerkiksi Mäcklin ja Nikula ovat tutkineet pro gradu -työssään matemaattisen ajattelun 

kirjallista kielentämistä matemaattisen ongelman ratkaisuvälineenä. Tutkimuksen mukaan oppilaat 

kokivat kirjallisen kielentämisen hyödylliseksi erityisesti silloin, kun sanallisen tehtävän 

ratkaisemisessa hyödynnetään kuvan piirtämistä. Sen sijaan omin sanoin kirjoittamisen oppilaat 

kokivat jonkin verran hyödylliseksi. Lähes puolet oppilaista koki, että verrattuna pelkkään 

symbolikieliseen esitykseen kirjallinen kielentäminen on auttanut heitä ymmärtämään toisen 

oppilaan tekemää ratkaisuprosessia paremmin. Oppilaat kokivat myös, että kirjallisesta 

kielentämisestä on ollut hyötyä oman ajattelun jäsentämisessä, kirjoitustaidon parantamisessa sekä 

ratkaisuprosessin ymmärtämisessä ja opitun asian muistamisessa. (Mäcklin & Nikula 2010, 48–51.) 

Koska kielentämisen hyödyllisyyttä on tutkittu jo jonkin verran sekä oppilaan että opettajan 

näkökulmasta (mm. Joutsenlahti 2003, 2010; Forsblom 2003, Mäcklin & Nikula 2010) ja 

tutkimusten mukaan se koetaan hyödylliseksi, emme halunneet omassa tutkimuksessamme kiinnittää 

hyödyllisyyteen huomiota. Sen sijaan haluamme tarkastella, miten oppilaat kielentävät ajatteluaan 

työskentelyn eri vaiheissa ja miten he kertovat kohtaamistaan ongelmista ja niiden ratkaisutavoista. 

Halusimme tutkia kielentämistä yhdistettynä käsityöhön, koska meillä molemmilla on sivuaineena 

käsityötiede. Tutkimuksessamme korostuvat kielentämisen ja ongelmanratkaisun lisäksi vahvasti 

myös käsityöprosessit, joita onkin tutkittu joissain pro gradu -tutkielmissa. Esimerkiksi Niittymäki ja 

Rauhala (2000) ovat käsitelleet pro gradu -tutkielmassaan luovaa tuotesuunnitteluprosessia 

tekstiilityön opetuksessa 6. luokalla. Tutkimuksessa on tarkasteltu neljän oppilaan tuotesuunnittelua 

eräässä tekstiilityöprosessissa. Tulosten mukaan oppilaat kokivat suunnittelussa vaikeaksi idean 

saamisen ja keskittyivät siinä lähinnä visuaalisiin piirteisiin funktionaalisten ominaisuuksien sijasta. 

Oppilailla oli ongelmia esimerkiksi siinä, millaisista ja kuinka monesta kappaleesta työ tulisi 

valmistaa sekä miten mitataan ja lasketaan tarvittavat mitat. Oppilaiden oli myös vaikea nähdä työtä 
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kokonaisuutena, jolloin esimerkiksi työskentelyjärjestyksen laatiminen ja toteuttaminen oli 

haastavaa. (Niittymäki & Rauhala 2000, 66–82.) 

Toisin kuin Niittymäen ja Rauhalan tutkimuksessa, haluamme tarkastella koko 

käsityöprosessia pelkän suunnitteluvaiheen sijasta. Oppilaiden tekemät työt liittyvät myös laajemmin 

käsitöihin eikä pelkästään tekstiilityöhön. Kokonaista käsityöprosessia ja yhteistä käsityötä onkin 

tutkinut omassa pro gradu -tutkielmassaan esimerkiksi Pöllä. Tutkimuksen mukaan oppilaat kokivat 

kokonaisen käsityöprosessin mielekkääksi, olivat motivoituneita työskentelyyn ja saivat siitä 

onnistumisen kokemuksia. Myös suhtautuminen yhteiseen käsityöhön oli positiivista, ja se koettiin 

mukavaksi ja innostavaksi. (Pöllä 2009, 78.) 

Vaikka pääpaino omassa tutkimuksessamme onkin kielentämisessä, luo käsityöprosessi 

kehykset kokonaisuudelle. Käsityöprosessi toteutetaan käytännön syistä yhteisenä käsityönä, mutta 

tutkimuksessamme emme keskity tarkastelemaan yhteisen käsityön tuomia mahdollisuuksia tai 

ongelmakohtia. Kiinnostuksemme on nimenomaan oppilaan kielentämisessä ja hänen käyttämissään 

kielellisissä keinoissa. 

Tutkielmamme rakentuu teoreettisesta viitekehyksestä ja sitä seuraavasta empiirisestä 

osuudesta. Teoreettisessa viitekehyksessä esittelemme aluksi tutkimuksen taustaa ja sen jälkeen 

tutkimuksen kannalta oleellisimmat käsitteet: kielentäminen, käsityöprosessi sekä ongelmat ja 

ongelmanratkaisu. Vaikka käyttämämme käsitteet ovat toisistaan irrallisia aihekokonaisuuksia, 

tutkimuksemme näkökulmasta ne kuitenkin liittyvät oleellisesti yhteen (kuvio 1), sillä oppilaan 

käsityöprosessia ja siihen sisältyvää ongelmanratkaisua kuvataan kielentämisen avulla. 

Kielentämisen kautta käsityöprosessi ja ongelmanratkaisu sekä siihen liittyvä oppiminen tulevat 

näkyviksi kirjallisen kielennöksen muodossa myös muille kuin vain oppilaalle itselleen. Teoreettisen 

viitekehyksen jälkeen empiirisessä osuudessa kerromme tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta, 

aineiston analysoinnista ja tutkimustuloksista. Lopuksi pohdimme kriittisesti tutkimustuloksia sekä 

tutkimuksen luotettavuutta, eettisyyttä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Käsitteiden väliset suhteet 

käsityöprosessi 

ongelman- 
ratkaisu 

kielentäminen 

kirjallinen 

kielennös 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Kielentämisen kannalta oleellista on ajattelun ja kielen kehittymisen tarkastelu, koska kielentäminen 

on ajattelun esittämistä kielen avulla. Koska opetussuunnitelma luo standardit koulutoiminnalle ja 

opetukselle, haluamme tarkastella kielellistä osaamista myös opetussuunnitelman näkökulmasta. 

2.1 Ajattelun kehittyminen 

Ajattelun kehittymistä on tutkittu paljon, mutta kattavin teoria on mielestämme Piaget’lla ja siksi se 

sopiikin parhaiten tutkimuksen taustalle. Piaget on jakanut yksilön älyllisen kehityksen neljään 

vaiheeseen (sensomotorinen, esioperationaalinen, konkreettisten operaatioiden ja formaalisten 

operaatioiden kausi), joista tarkastelemme tässä kahta jälkimmäistä. Tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat ovat 12-vuotiaita ja konkreettisten operaatioiden kauden lopussa eli siirtymässä formaalisten 

operaatioiden kaudelle. Operaatiolla tarkoitetaan sisäistettävissä ja palautettavissa olevaa toimintaa, 

joka liittyy esimerkiksi luokitteluun tai laskemiseen (Piaget & Inhelder 1966, 94). 

Konkreettisten operaatioiden kaudella (7–12-vuotiaat) lapsi alkaa ymmärtää esimerkiksi 

erilaisia luokitteluja, yksi–yhteen-vastaavuuksia sekä yksinkertaisia ja sarjaluontoisia vastaavuuksia 

(Piaget 1988, 106). Ajattelu perustuu kuitenkin vahvasti konkreettisuuteen ja edellyttää kohteita, 

joista saadaan tietoa ja joita voidaan käsitellä aistien avulla (Piaget 1950, 136). Lapsi pystyy 

muodostamaan toiminnalleen loogisen rakenteen, jota hän voi käsitellä myös sanallisesti puheen 

avulla. Kuitenkaan lapsi ei vielä kykene johdonmukaiseen esitykseen ilman konkreettisuutta. (Mt. 

160–161.) 

Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi myös jäsentää kokemuksiaan läheisessä 

ajallisessa suhteessa kokemusten perustana oleviin havaintoihin. Tiettyjä operaatioita käyttäen lapsi 

suhteuttaa esineitä ja asioita koskevat aistimuksensa ja havaintonsa kokemuksiksi. Konkreettisia 

operaatioita ovat järjestäminen eli sarjoittaminen, kategorisointi eli luokittelu, säilyvyystoiminnat ja 

numero-operaatiot. Konkreettisten operaatioiden vaiheessa kokemusten merkityksiä ei kyetä 

erottamaan esineistä, havainnoista tai mielikuvista. (Hautamäki 1995, 225–227.) 

Konkreettisten operaatioiden kausi voidaan jakaa yksinkertaisten operaatioiden vaiheeseen ja 

kokonaisjärjestelmien valmistumisvaiheeseen. Jälkimmäinen vaihe liittyy tilan ja ajan käsittämiseen, 
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jolloin lapsi oppii ymmärtämään muun muassa koordinaatistoja. Konkreettisten operaatioiden 

kaudella lapsi alkaa myös jäsentää todellisuutta rationaalisen sulauttamisen kautta, jolloin 

todellisuuden rakentaminen on järjen ohjaamaa. (Piaget 1988, 66, 106–107.) 

Vaikka lapsen ajattelu perustuukin aluksi konkreettisuuteen, se kehittyy vähitellen 

abstraktimmaksi ja alkaa pohjautua enemmän symboleihin. Formaalisten operaatioiden kaudella 

(12–14-vuotiaat) nuori harjaantuu edelleen useissa operaatioissa esimerkiksi verrannollisuuden 

ymmärtämisessä, ja hänen kykynsä tehdä johtopäätöksiä annetuista olettamuksista ja väittämistä 

kehittyy. (Mt. 106–108, 117–118.) 

Formaalin ajattelun kehittyminen mahdollistaa sen, että yksilö pystyy tekemään johtopäätöksiä 

olettamuksien ja hypoteesien avulla, eikä hän tarvitse enää ajattelunsa pohjaksi pelkästään totena 

pidettyjä havaintoja tai mielikuvia. Formaalisten operaatioiden kaudella kehittyvät myös yksilön 

taidot väitelauseiden yhdistämisessä, jolloin yksilö kykenee yhdistämään asioita järjestelmällisesti 

käyttämällä propositionaalisia operaatioita. Yksilö pystyykin yhdistämään olettamuksiaan tai 

ideoitaan myönteisiksi tai kielteisiksi lauseiksi ”jos – niin”, ”joko – tai – molemmat” tai ”joko – tai – 

mutta ei molemmat” -päätelmien avulla. (Piaget & Inhelder 1966, 128–131.) 

2.2 Oppilaan kielellinen osaaminen 

Kieli on kommunikaatioväline, jonka tehtävänä on myös toimia yksilön ajattelun ja toiminnan 

välineenä. Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat tärkeimmät kielen ilmenemismuodot. Puhutun kielen 

katsotaan olevan ensisijainen kieli kirjoitettuun kieleen verrattuna johtuen historiallisesta 

kehityskulusta. Puhutun kielen symbolijärjestelmän perusta on foneemit eli äänteet, kun taas 

kirjoitetun kielen symbolijärjestelmä perustuu kirjoitettuihin merkkeihin. On olemassa erilaisia 

kielen muotoon liittyviä sääntöjärjestelmiä kuten fonologinen järjestelmä, morfologinen järjestelmä, 

syntaksinen järjestelmä ja tekstijärjestelmä. Fonologinen järjestelmä perustuu äänne–kirjain-

vastaavuuteen ja morfologisen järjestelmän perustana ovat kielen pienimmät merkitykselliset 

yksiköt (projekti/ssa/mme/kaan). Syntaksinen järjestelmä liittyy kieliopilliseen järjestelmään, ja se 

tutkii sanojen yhdistämistä lauseiksi ja virkkeiksi. Tekstijärjestelmä liittyy virkettä laajempien 

kielellisten tuotosten tarkasteluun. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 11–12.) 

 Puhutun ja kirjoitun kielen välillä on selkeä suhde. Suomen kielessä puhutun ja kirjoitetun 

kielen vastaavuus on lähes täydellinen kuten nuorille kielille on tyypillistä. Tämän vuoksi kirjallisen 

kielen opettelun alkuvaihetta on perusteltua ja järkevää lähestyä puhutun kielen kautta. Puhuttu kieli 

opitaan tavallisesti normaaleissa sosiaalisissa tilanteissa, ja kirjoitetun kielen oppiminen perustuu 

näihin aiemmin opittuihin puhutun kielen taitoihin. Vaikka puhutulla ja kirjoitetulla kielellä on 
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sama kognitiivinen perusta, ei kaikille puhutuille kielille löydy kirjoitettua vastinetta. Tämä on hyvä 

osoitus puhutun kielen ensisijaisuudesta. Puhuttu kieli on hyvin spontaania, tilannesidonnaista ja 

siihen liittyy usein nonverbaalista viestintää. Puhutun kielen avulla välitettävä viesti on puhutussa 

kielessä vapaamuotoinen, konkreetti ja henkilökohtainen. Kirjoitettu kieli puolestaan on 

suunniteltua, kielelliseltä prosessoinniltaan tietoista, vähemmän tilannesidonnaista eikä se sisällä 

nonverbaalista viestintää. Kirjoitetun viestin kieli on ytimekästä, viesti on muotoon sidottu ja sen 

käyttötarkoitus on laaja. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 14.) 

 Kirjoittamisessa on teoreettisesti kyse äänten ehdollistamisesta kirjaimeen ja lukemisessa 

kirjaimen ehdollistamisesta äänteeseen. Tämä ilmiö rakentuu opitun ja omaksun kielen rakenteiden 

perustalle. Sisäinen puhe toimii usealla tavalla apuna kirjoittamisen alkuoppimisvaiheessa. Sisäisen 

puheen lisäksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa tärkeää on kielellinen tietoisuus, joka 

tarkoittaa kykyä havainnoida ja jaksottaa puhetta sekä ymmärtää lukemiseen ja kirjoittamiseen 

sisältyvien taitojen tarkoitus. Hyvään viestintään kuuluu myös kyky arvioida omaa tiedonkäsittelyä 

ja viestintää, jolloin huomio kiinnitetään kielen muotoon ja tarkoitukseen. Oman kielellisen 

toiminnan arvioinnin taidot pitäisi olla kehittyneet jo esikouluikäisillä lapsilla. Näitä taitoja 

kutsutaan metakognitiivisiksi taidoiksi tai kielelliseksi tietoisuudeksi. Metakognitiivisiin taitoihin 

kuuluu myös ongelmanratkaisuun ja ongelmien tunnistamiseen liittyvät kognitiiviset toiminnot. 

(Mt. 16–17.) 

 Kielellinen kyvykkyys on yksilöllistä ja riippuu monesta tekijästä. Lapsen kognitiivisten 

taitojen kehittymisen ansiosta hänen on mahdollista vastaanottaa tietoa ympäristöstä eri aistien 

välityksellä. Lapsen ja ympäristön välinen informaatio varastoituu käyttöä varten lingvistisenä 

kokemuksena, esimerkiksi käsitteinä. Kielellinen kompetenssi, joka suurelta osin on synnynnäinen 

kyky, kehittyy kielellisten ja ei-kielellisestä kokemuksesta sekä havaintojen kognitiivisesta 

jäsentämisestä. Kielen käyttöä todellisessa tilanteessa kutsutaan kielelliseksi performanssiksi, johon 

vaikuttaa muistin rakenne ja laajuus, tilanteessa vaikuttavat odotukset, suoriutumisesta saatu palaute 

sekä yksilön fyysinen ja emotionaalinen tila. Lapsen kirjalliset tuotokset ovat esimerkkejä 

kielellisestä performanssista, mutta ne osoittavat vain osin sitä, mihin lapsi kielellisesti voisi kyetä. 

(Mt. 25). Kirjallinen ja suullinen kielentäminen ovat kielellisiä performansseja, jotka kehittävät 

myös kielellistä kompetenssia. Taito- ja taideaineiden oppisisältöjä kielentäessä oppilas siis kehittää 

kielellisiä taitojaan, jolloin kielentämisestä on oppiainerajoja rikkovaa hyötyä. 

 Kielessä on kaksi ulottuvuutta: pintarakenne ja syvärakenne. Kielen pintarakenteen ansiosta 

pystytään järjestämään sanat lauseeseen oikeassa järjestyksessä eli ilmaisemaan itseään puhumalla 

tai kirjoittamalla. Syvärakenteessa on puolestaan lauseen ymmärtämiselle välttämättömät 
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kieliopilliset suhteet ja se sisältää kielellisen viestin sisällön. Syvärakenteeseen sitoutuneen 

informaation hallinta riippuu kielellisestä kompetenssista. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 25.)  

Koulun aloittavilla lapsilla on jo olemassa huomattava kielikyky. Opetuksen tehtävänä on 

auttaa oppilasta huomaamaan omat taitonsa ja oppimaan taitojensa hyödyntämistä ja kehittämistä. 

Lapsen on esimerkiksi opittava ilmaisemaan itseään yleispätevästi niin suullisessa kuin 

kirjallisessakin viestinnässä. Koulussa lapsi joutuu myös tottumaan erilaisiin 

kielenkäyttötilanteisiin, joihin liittyy sekä sosiaalista että kielellistä oppimista. Kirjoitus- ja 

lukutaidon oppiminen on suuri kehitystapahtuma, jossa lapsi joutuu sanaston ja kieliopin avulla 

selvittämään kaiken informaation tekstistä. Oppilas joutuu kirjoittaessaan myös suunnittelemaan 

tekemistään eri tavalla, sillä kyseessä on pidemmät kokonaisuudet ja toisaalta on huomioitava 

lukijan mahdolliset reaktiot. (Leiwo 1982, 39–40, 43.)  

 Kaksitoistavuotias on jo ohittanut vaiheen, jolloin sanat ymmärretään pelkästään 

konkreettisesti. Esimurrosikäiset lapset ovat Piaget’n teorian mukaan muodollisten operaatioiden 

vaiheessa, jolloin kyetään abstraktiin ja käsitteelliseen ajatteluun. He kykenevät käsittelemään 

mielessään samanaikaisesti useita eri muuttujia, muodostaman niistä hypoteeseja ja ratkaisemaan 

ongelmia loogisesti. Tällöin lapsen kieli kehittyy erityisesti semanttiselta eli merkitysten kannalta. 

Virketajukin kehittyy monipuolistuen ja eriytyen, sillä rinnasteisten lauseiden sijaan ja rinnalle tulee 

lisää sivulauseita. (Sarmavuori 1982, 122–123.) 

2.3 Kielellinen osaaminen opetussuunnitelmassa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, myöhemmin 

POPS, 2004) mukaan viidennen luokan päätyttyä hyvä äidinkielen osaaja kykenee ilmaisemaan 

itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitojaan. Hyvä osaaja myös pystyy kertomaan ja kuvailemaan omia havaintojaan ja 

ajatuksiaan sekä vertailemaan niitä muiden tekemiin havaintoihin. Hän osaa myös omassa 

viestinnässään ottaa jonkin verran huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että 

hänen viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan. Hyvä viidennen luokan päättävä 

äidinkielen osaaja tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä (esimerkiksi ohjeen, kuvauksen 

ja kertomuksen) sekä suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja kykenee rakentamaan tietoon, 

kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia tekstejä. Oppilaan tulee ymmärtää lauserakenteiden ja 

kappalejaon merkitys, osata käyttää tietojaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja 

tuottaessaan sekä osata käyttää tekstissään erimittaisia lauseita. On myös hallittava perusasiat 

oikeinkirjoituksesta kuten isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, lopetusmerkit sekä muut 
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välimerkit. Hyvä osaaja pystyy tuottamaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla ja muodostamaan 

perusteltuja mielipiteitä. (POPS 2004, 51–52.) Opetussuunnitelman mukaan nämä taidot ovat siis 

niillä oppilailla, joilla on kuudennen luokan alkaessa todistuksessa äidinkielestä ja kirjallisuudesta 

vähintään arvosana kahdeksan eli hyvä.  

Opetushallituksen teettämä arviointi kuudennen vuosiluokan suorittaneiden äidinkielen ja 

kirjallisuuden osaamisesta kertoo puolestaan siitä, mitä oppilaat keskimäärin osaavat kuudennen 

luokan jälkeen. Kielentuntemuksen osalta koko maan taso oli tyydyttävä. Kiitettävästi tai hyvin 

pärjättiin sellaisissa tehtävissä, joissa tekstistä tunnistettavana oli jonkin sanan sanaluokka tai 

lauseesta piti erottaa tietyn sanaluokan sana. Tekstissä käytetyt välimerkit ja tavalliset yläkäsitteet 

tunnistettiin tyydyttävästi, samoin tyydyttävää oli lauseita koskeva tietämys. Perussijamuotojen 

tunnistamistehtävässä ja kieliopin peruskäsitteiden soveltamisen osioissa ilmeni korkeintaan 

kohtalaista tasoa. (Lappalainen 2008, 56.) 

Kohtalaista tasoa oli myös koko maan otoksen taso kirjoitustehtävien hallinnassa. Tyttöjen ja 

poikien välinen ero kirjoittamisosiossa oli huomattavat 22 prosenttiyksikköä. Keskimääräisesti 

hyviin tuloksiin päästiin esimerkiksi tehtävässä, jossa oppilaan piti kehittää annetun mallin mukaista 

omaa tekstiä, jonka aihe liittyy Loch Nessin hirviöön. Ainakin kaksi kolmesta oppilaasta onnistui 

tuottamaan annetun tekstilajin mukaista tekstisisältöä. Tekstin viesti ilmeni tyydyttävän tasoisesti, ja 

puolet oppilaista oli osannut mukailla alkutekstin lauserakenteita tehtävänannon mukaisesti. Joka 

toisella oppilaalla esiintyi välimerkkien ja sanojen alkukirjainten hataruutta siinä määrin, että ne 

arvioitiin välttävän tai kohtalaisen tasoisiksi. Testissä mitattiin kirjoitustaidon osiossa myös sisällön, 

tyylin ja sanaston sävyn, tekstin asettelun ja luettavuuden, lauserakenteiden ja oikeinkirjoituksen 

sekä tekstin viimeistelyn hallintaa. Esimerkiksi tekstin luettavuutta arvioitaessa 27 % sai kiitettävän 

arvion, 37 % hyvän tai tyydyttävän, 26 % välttävän tai kohtalaisen ja 10 %:n tuotos arvioitiin 

tasoltaan heikoksi. Lauserakenteet olivat täysin hallinnassa 18 %:lla oppilaista, 52 %:lla taidot olivat 

melko virheettömiä ja lopuilla, noin kolmanneksella, oli näkyviä puutteita vastauksissa. (Mt. 57–62.) 

Voidaan siis olettaa, että tutkimuksen kohteena olleiden kuudesluokkalaisten taidot ovat edellä 

esiteltyjen opetussuunnitelman vaatimusten ja Opetushallituksen tutkimustulosten välimaastosta. 

Opetussuunnitelman perusteella oppilaiden pitäisi hallita lauserakenteet ja sivulauseet, mutta 

Opetushallituksen tutkimuksen mukaan kuitenkin vain alle viidennes kuudennen luokan päättäneistä 

oppilaista ylsi virheettömään suoritukseen lauserakenteet ja oikeinkirjoitus -tehtävässä. (Mt. 61.) 

Opetussuunnitelma vaatii oppilailta tekstien kirjoittamistaitoa sekä erilaisten tekstilajien hallintaa, ja 

vastaavaa taitoa mitanneesta tehtävästä saatiinkin keskimäärin hyviä tuloksia. Opetussuunnitelman 

mukaan oppilaiden olisi kyettävä huomioimaan viestintätilanne ja osittain viestintävälinekin sekä 

pyrittävä ymmärrettävän viestin tuottamiseen. Kuitenkin tekstin sisältöä mitanneesta tehtävästä 
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(vaatimuksena tekstin liittyminen sisältöön, tietty pituus ja tietty tekstilaji) kaikkiaan vain 28 % 

oppilaista sai täydet kolme pistettä 39 % yltäessä kahteen pisteeseen, mikä tarkoittanee 

arvosanaltaan hyvää. Yhteen laskettaessa hyvään tai kiitettävään suoritukseen tehtävässä ylsi 79 % 

oppilaista, mutta on huomioitava opetussuunnitelman vaatimusten koskevan kuudetta luokkaa 

aloittavia, kun testitulokset puolestaan kertovat kuudennen luokan päättäneiden osaamisesta. 

(Lappalainen 2008, 59.) 
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3 KIELENTÄMINEN  

Kielentämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa oppilas pohtii ja perustelee tehtävässä tekemiään 

valintoja joko suullisesti tai kirjallisesti. Kielentämisen avulla oppilas myös jäsentää ajatteluaan sekä 

tuo sen näkyväksi muille. (Joutsenlahti 2003b, 8.) Suullisessa kielentämisessä käytetään ja 

harjoitellaan hallitsemaan erilaisia käsitteitä sekä kehitetään argumentointitaitoja. Kirjallisessa 

kielentämisessä sen sijaan tehtyjä ratkaisuja voi pohtia ajan kanssa, jolloin ajattelu selkiytyy. Myös 

kirjallinen kielentäminen vaatii argumentointitaitoja, joita ei kuitenkaan harjoitella suuresti 

alakoulussa. (Rättyä 2011, 36–37.) 

Konstruktiivisen didaktiikan perusta on hyvin yhteneväinen kielentämisen kanssa, sillä 

konstruktivistisessa opetuksessa ja oppimisessa oppilas oppii uutta yhdistämällä sitä aiemmin 

opittuun tietoon asiasta. Uuden tiedon avulla aiempaa tietoa vahvistetaan, muokataan tai jopa 

hylätään. Konstruktivistinen työskentely pohjautuu ryhmä- ja parityöskentelylle, sillä näin oppilas 

sekä oppii uusia tietoja että joutuu käsittelemään niitä. Ryhmätilanteet opettavat myös sosiaalista 

toimintaa. Konstruktivistisen oppimisen avulla oppilas oppii huomaamaan omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa sekä oppii hyödyntämään ja kehittämään niitä. (Hentunen 2004, 6.) 

Kielentämisen perustana on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys (Joutsenlahti 2003a, 189), 

joka korostaa oppimisen sosiaalista, yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista luonnetta. 

Sosiokonstruktivismi korostaa vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita oppimisessa, ja sen mukaan 

oppiminen rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Sosiokonstruktivistisen näkemyksen 

mukaan oppiminen on prosessina laaja-alainen, ja se sisältää muun muassa itseohjautuvuuden, 

sisäisen ja ulkoisen reflektoin, yhteistyön ja identiteetin kehittymisen. Opettajalle 

sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys antaa mahdollisuuden edistää opiskelijan oppimisen 

mielekkyyttä ja auttaa kehittämään sisäistä motivaatiota. (Kauppila 2007, 47, 49.)  

Erityisesti suullinen kielentäminen on sosiaalista konstruktivistista oppimista. Kirjallinen 

kielentäminen on puolestaan uuden tiedon soveltamista ja sovittamista vanhaan ja aiemmin opittuun. 

Kirjallisen kielentämisen avulla oppilas liittää uuden asian itselleen tuttuun kontekstiin, jolloin 

uuden asian käsittely tuntu itselle tärkeältä ja mielekkäältä. Oma oppimishistoria ja aiemmat 
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kokemukset linkittyvät opiskeluun, ja kielen(tämisen) avulla oppilas kykenee prosessoimaan ja 

kuvaamaan niitä muille. 

Joutsenlahti (2009, 78–82) on kuvannut kirjallisen kielentämisen etenemistä standardi-, 

kertomus-, tiekartta- ja päiväkirja-mallien (kuvio 2) avulla. Mallit ovat matemaattisten sanallisten 

tehtävien ratkaisumalleja, jotka kuvaavat erityisesti sitä, missä järjestyksessä ja mitä kieltä 

käyttämällä oppilaat ovat ratkaisseet tehtäviä. Standardi-mallissa pääpaino on matemaattisessa 

symbolikielessä ja ymmärtämisprosessin esittämistä tärkeämpää on hallita matemaattinen kieli. 

Kertomus-mallissa ratkaisua ja etenemistä kuvataan vaiheittain sanallisesti ja/tai kuvioiden avulla, ja 

siinä edetään alkutilanteesta lopputilanteeseen asiaa samalla jäsentäen ja pohtien. Mallissa 

vuorottelevat luonnollinen kieli tai kuviokieli sekä matematiikan symbolikieli, ja eri kieliä onkin 

käytetty hyvin tukemaan ja jäsentämään ratkaisuprosessia. Lisäksi lukijan on helppo seurata 

ratkaisun etenemistä ja siihen liittyvää ajatteluprosessia. Tiekartta-mallissa puolestaan ratkaisu 

kuvataan aluksi tiivistetysti ja kokonaan, minkä jälkeen sitä avataan tarkemmin. Ratkaisun alussa 

käytetään luonnollista ja kuviokieltä, minkä jälkeen ratkaisu toteutetaan matemaattisen 

symbolikielen avulla. Päiväkirjamallissa oppilas etenee standardimallin mukaisesti, mutta selkiyttää 

ja jäsentää ongelmakohdissa ajatteluaan kirjoittamalla ja/tai piirtämällä. Merkintöjen tarkoitus on 

toimia ensisijaisesti kirjoittajan ajattelun tukena, eikä niitä ole kirjattu lukijaa varten. Kertomus- ja 

tiekartta-mallit ovat esittämiseen painottuvia presentaatiomalleja, päiväkirja-malli on prosessimalli 

ja standardi-mallin voidaan nähdä olevan eniten presentaatiomalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Matematiikan sanallisen tehtävän ratkaisun etenemistä kuvaavat mallit Joutsenlahden 

(2009) mukaan 
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3.1 Kielentämisen merkitys 

Kielentämisen merkitystä voidaan perustella kielen tärkeyden kautta. Ajatusten jäsentäminen ja 

välittäminen muille sekä omien ajatusten oikeellisuuden todistaminen tapahtuu kielen avulla 

(Joutsenlahti 2003a, 190). Kielentämisen kautta oppilas saa käsityksen omista tiedoistaan ja 

kokemuksistaan sekä pystyy välittämään muille tiedon siitä, mitä hän osaa (Høines 2000, 34). Kieli 

on keskeisenä myös tunteiden, asenteiden ja uskomusten ilmaisemisessa. (Joutsenlahti 2003a, 190). 

Matematiikan tehtävien ratkaisuissa ongelmana on, etteivät pelkästään numeerisesti tehtyjen 

muistiinpanojen taustat selviä ratkaisuja tutkittaessa. Opettaja tai muu tehtävää tarkasteleva henkilö 

ei voi siis päätellä, miten ja miksi oppilas on päätynyt tämänkaltaiseen ratkaisuun. Työvaiheiden ja 

ajatusten ylös kirjaaminen pakottaakin ratkojan käyttämään oikeita käsitteitä, jolloin hän yhtäältä 

huomaa puutteellisen käsitteidenhallinnan ja toisaalta kertaa ja vahvistaa aiemmin opittua 

käsitteistöä. Lukiessaan toisten kielentämien tehtävien ratkaisuja oppilaat joutuvat myös yhtälailla 

pohtimaan oma osaamistaan ja ajatteluaan sekä heijastamaan sitä lukemaansa tekstiin. (Joutsenlahti 

2003a, 192; Joutsenlahti 2003b, 8–9.)  

Oppilaalle on hyötyä kielentämisestä, koska sen avulla hän voi verrata ja soveltaa oppimaansa 

asiaa aiemmin opittuun. Vaikka oppilas ei osaisikaan vielä käyttää täsmällisesti oikeita käsitteitä, 

pystyy hän osoittamaan asian ymmärtämisen vertaamalla sitä itselleen tutumpaan asiaan käyttämällä 

omaa kieltään. (Joutsenlahti 2003a, 192, 195; Joutsenlahti 2003b, 8.) Tietojen harjaannuttamisen ja 

oppimisen lisäksi erityisesti kirjallisen kielentämisen kautta oppilas kehittyy myös kielen käytössä 

(Høines 2000, 34). Suulliseen kielentämiseen verrattuna ajattelun kirjoittamisessa näkyväksi on se 

etu, että tällöin oppilas voi käyttää aikaa sen pohtimiseen, miten ja mistä hän kirjoittaa. Hän voi 

myös kirjoittaa rauhassa omaan tahtiinsa ja samalla selventää sekä jalostaa ajatteluaan. Lisäksi 

kirjallinen kielentäminen edellyttää valmista ja viimeisteltyä esitystä, koska toisin kuin suullisessa 

kielentämisessä, lukija ei välttämättä voi esittää kirjoittajalle täsmentäviä kysymyksiä tämän 

ajattelusta. Kun oppilas joutuu tekemään tekstistään ja sen sisällöistä viimeisteltyä, hän kehittyy 

samalla tarkkojen ja yksityiskohdiltaan loppuun asti harkittujen ilmausten esittämisessä. Tätä kautta 

hän myös kehittää esimerkiksi matemaattista ajatteluaan. (Morgan 2001, 233.) 

Niin äidinkielen kuin matematiikan ja monen muunkin oppiaineen sisällöissä esiintyy paljon 

erilaisia käsitteitä, jotka oppilaan tulisi muistaa ja hallita. Oppilaat opettelevat niitä ulkoa erilaisten 

rallatusten ja rimpsujen avulla, mutta eivät usein muista käsitteiden sisältöjä ja merkityksiä. Käsite ja 

sisältö kuuluvat kuitenkin kiinteästi yhteen, vaikka niitä voidaan pitää tavallaan erillisinä. Usein 
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käsite ja sen ymmärtäminen sekä asian muistaminen liittyvät kuitenkin vahvasti sisällön hallintaan ja 

asiayhteyksien oivaltamiseen. Yksittäiset sirpaletiedot eivät jää mieleen yhtä hyvin kuin jäsentyneet 

kokonaisuudet, joissa syy–seuraus-suhteet ovat selvillä.  (Joutsenlahti 2003a, 194.) Kirjoittamisen 

kautta oppilaat voivat myös tarkastella eri aikoina laadittuja tai eri oppilaiden laatimia tekstejä, 

vertailla heidän tekemiään määrittelyjä ja luoda yksimielisen, yksittäisiä määrittelyjä paremman 

määrittelyn esimerkiksi tietylle käsitteelle (Morgan 2001, 234). 

Kielentämisen teettämisestä on hyötyä opettajalle, sillä sen avulla hän pääsee lähemmäksi 

oppilaan ajattelua sekä tietää, millä taitoalueella oppilas liikkuu. Saamansa tiedon pohjalta hän 

pystyy myös suunnittelemaan tulevia opetustuokioita. Suullisessa kielentämisessä esiin nousevat 

kuitenkin ajankäyttöön liittyvät ongelmat, sillä oppilasryhmien suuren koon vuoksi vain muutama 

oppilas ehtii kielentämään suullisesti oppitunnin aikana. Tällöin kirjallisesta kielentämisestä on 

hyötyä, koska kaikki oppilaat voivat kielentää samanaikaisesti ja opettaja pystyy rauhassa 

paneutumaan oppilaiden kielentämistuotoksiin oppituntien jälkeen. (Joutsenlahti 2003a, 193.) 

Kuitenkin on huomioitava myös opettajan oma ajankäyttö sekä kirjallisten kielennösten lukemiseen 

kuluva aika, ja pohdittava tarkoin, milloin kirjallinen kielentäminen tuo merkittävää hyötyä 

suhteessa kulutettuun aikaan.  

Kirjallinen kielentäminen on merkityksellinen myös arvioinnin näkökulmasta. Esimerkiksi 

perinteisissä matematiikan kokeissa ei pelkän symbolikielisen vastauksen avulla välity tietoa 

oppilaan ajattelusta. Jos oppilas kielentää ajatteluaan myös kokeessa, opettaja tulee siitä 

tietoisemmaksi ja osaa arvioida suoritusta paremmin. Toisaalta kielentämistä voidaan käyttää 

arvioinnin osana myös portfolioiden muodossa, jolloin oppilaat kirjoittavat säännöllisesti tekstejä, 

joissa he tarkastelevat tunnin sisältöä sekä tekevät siitä yhteenvedon, pohtivat kysymyksiä ja 

keräävät esimerkkejä. (Morgan 2001, 236.) 

3.2 Kielentäminen taito- ja taideaineissa 

Kielentämistä taito- ja taideaineissa ei ole käsittääksemme vielä tutkittu ollenkaan. Kuitenkin 

kielentämisen keinot olisivat hyödyksi niin käsitöiden kuin kuvataiteenkin tunneilla, sillä yhtälailla 

niillä tunneilla esiintyy käsitteitä ja sellaisia opittavia asioita, joiden merkitystä ei ole helppo 

ymmärtää. Esimerkiksi tekstiilikäsityön tunneilla ommeltaessa käytetään paitsi ompelukoneen osien 

nimiä myös lukuisia muita käsitteitä (esimerkiksi “pistonpituus”, “langansuunta”, “huolittelu”). 

Nämä käsitteet ja työvaiheet saattavat jäädä oppilaan ymmärryksen ulkopuolelle, jos niitä ei käydä 

läpi ja yhdistetä todellisiin esimerkkeihin. Käsityötunneilla saattaa kuitenkin olla kiire, jolloin 
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opettaja mahdollisesti vain kertoo ohjeet ja oppilaat aloittavat heti työskentelyn – tällöin oppilaan 

oma prosessointi jää vähäiseksi, eikä todellista pysyvää oppimista tapahdu.  

Toisaalta myös opettajan käsitys oppilaiden osaamisesta saattaa olla puutteellinen, jolloin hän 

ei välttämättä osaa tarkentaa niitä käsitteitä, joita oppilaat eivät ymmärrä. Kuten matematiikassa ja 

äidinkielessä, myös käsitöissä opettaja voi saada kielentämisen avulla lisäinformaatiota oppilaan 

oppimisesta ja ajattelusta. Tätä kautta hän myös voi varmistua siitä, että esimerkiksi juuri käsitteet 

on ymmärretty oikein. 

Taito- ja taideaineiden oppitunneilla kielentämistä voi käyttää erityisesti suunnittelun tukena. 

Kun oppilaat luovat jotain omien suunnitelmiensa pohjalta, on heidän hyvä tehdä etenemisestä 

kirjallinen suunnitelma. Suunnitelmassa voi käyttää matematiikan kielentämisen tavoin piirroksia, 

numeroita, symbolikieltä tai luonnollista kieltä välittämään tahdottua viestiä (Joutsenlahti & Kulju 

2010, 78). Suunnitelmaa tehdessään oppilas joutuu todennäköisesti pohtimaan tuotteen 

valmistamiseen liittyviä yksityiskohtia, jolloin hän voi hyödyntää kielentämistä. Tehdessään 

suunnitelmaa kielentämisen avulla oppilas käyttää tuntemiaan käsitteitä tai toisaalta hän voi kuvata 

sen omin sanoin kirjallisesti. Suunnitelmaa tehdessä paljastuvat työn mahdolliset puutteet ja 

kehitystarpeet, joita parantamalla voidaan taata työn toteutumisen todennäköisempi onnistuminen ja 

tarkoituksenmukaisuus. 

3.3 Kielentäminen opetussuunnitelmassa 

Käsitteenä kielentäminen on nuori, eikä sitä sellaisenaan ilmene esimerkiksi opetussuunnitelmassa. 

Kuitenkin kielentämisen avulla harjaannutettavia taitoja edellytetään perusopetussuunnitelmassa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään yleisten työtapojen tehtäväksi oppimisen, 

ajattelun ja ongelmanratkaisun taitojen, työskentely- ja sosiaalisien taitojen sekä aktiivisen 

osallistumisen kehittämisen. Edelleen opetussuunnitelmassa jatketaan, että työtapojen on oltava 

sellaisia, jotka “edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä 

harjaantumista” ja “kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja”.  (POPS 

2004, 17.) Käsityön puolella jo vuosiluokkien 1–4 tavoitteissa on, että oppilas “oppii arvostamaan ja 

tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa 

ongelmiin itsenäisesti ja muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä” (mt. 24). Tällaisia 

asioita kielentämisen avulla juuri harjoitetaan, mikä on havaittu jo matematiikan ja äidinkielen 

puolella. 

Kuvataiteen osiossa opetussuunnitelmassa mainitaan ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen 

sekä esteettisten valintojen tekeminen ja niiden perusteleminen. Töistä tulisi keskustella käyttäen 
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oikeita peruskäsitteitä sekä sisällöllisiä, teknisiä ja kuvallisia ratkaisuja tulisi osata arvioida. Lisäksi 

oppilaan tulisi osata selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin. (POPS 2004, 

236–237.) Käsitöissä ensimmäisenä yleistavoitteena on oppia tuntemaan erilaisia käsitteitä, minkä 

lisäksi opetussuunnitelmaan on kirjattu käsitöiden kohdalle yhdeksi huomioitavaksi osa-alueeksi 

ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, ja myös tuote- ja prosessi-ideointi mainitaan 

opetussuunnitelmassa (mt. 242, 244). Käsitteitä voidaan toki käydä oppitunneilla opetuksessa läpi, 

mutta kielentämisen avulla käsitteet ja työvaiheet syineen linkittyvät aiemmin opittuun tai toisaalta 

täysin uusi asia luo perustan tulevalle oppimiselle. Kun oppilaat työskentelevät annettujen ohjeiden 

perusteella ja käyttävät opettajan osoittamia, ja mahdollisesti nimeämiä, työvälineitä, ei oppilas 

joudu välttämättä käyttämään oikeita käsitteitä ja termejä ollenkaan. Tällöin opetussuunnitelman 

vaatimaa käsitteiden tuntemista ei harjoitella.  
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4 KÄSITYÖPROSESSI 

4.1 Käsityön määrittely 

Käsityö-käsitteen semantiikkaa tutkittaessa voidaan tarkastella yhdyssanan molempia osia erikseen. 

Yhdyssanan jälkimmäinen osa, työ, tarkoittaa, että kyseessä on ihmisen toiminta, jota ajatus ohjaa. 

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 31.) Työ-sanaa käytetään siis vain ihmisen tietynlaisesta toiminnasta. 

Työ on elävän olennon ja ympäristön välistä energian vaihduntaa, jossa tapahtuu kasautuvaa 

muutosta. Muutosten tulee säilyä, eivätkä ne saa kumota tai tehdä tyhjäksi edellisiä muutoksia. Työ 

ei ole refleksien ohjaamaa, vaan se sisältää ajatuksen valmiista tuloksesta. (Larsen & Parlenvi 1984, 

166–167.) Käsityö-käsitteen alkuosa, käsi, viittaa siihen, että työtä tehdään jostain konkreettisesta, 

käsin kosketeltavasta. Käsityö on siis sellaista työn tekemistä, jossa tehdään jotain todellisesta 

materiaalista, sillä käsillä ei voi työstää abstrakteja asioita. Kädet ovatkin käsityön tekijän 

tärkeimmät välineet. Ihminen tarvitaan työn tekemiseen kokonaan niin fyysisenä kuin henkisenäkin 

olentona. Työn tekemisessä yksilön tulee kyetä toimia motorisesti, ajatella ja ratkaista ongelmia, 

luoda uutta ja käyttää mielikuvitustaan. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 31–32; Kojonkoski-Rännäli 

1998, 53.) 

 Käsityössä ja tuotteen valmistuksessa on kyse muodon antamisesta erilaisista materiaaleista 

erilaisten tekniikoiden avulla. Käsityö, kuten käsi- ja taideteollisuus kokonaisuudessaan, on siis 

muotoilua, vaikka käsityön ja muotoilun termien yhdistämistä usein arkaillaan. Muotoilun nähdään 

olevan vain ammattimaista, taiteellista tai toiminnallista ja teknisesti pätevää kokonaisuuteen 

pyrkivää suunnittelua. (Anttila 1993, 27.)  

Suojasen (1993, 14) mukaan käsityö voidaan nähdä oppiaineen nimenä, jolloin tuotoksen 

toteuttaminen ei ole sidoksissa tiettyihin kouluopetuksessa käytettäviin materiaaleihin, 

työskentelyvälineisiin tai toteuttamistekniikoihin. Tutkimuksemme yhteydessä käsityö nähdään 

yläkäsitteenä, joka sisältää ajatuksen erilaisten materiaalien muovaamisesta käsin tai pienkoneilla. 

Tällöin ei siis erotella pehmeitä ja kovia materiaaleja tai oppiainejakoisesti tekstiili- ja teknistä työtä 

sekä kuvataidetta. 
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4.2 Käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessit 

Käsityössä puhutaan usein produktista ja prosessista. Produktilla tarkoitetaan jonkin toiminnan 

lopputulosta, luonnosta tai konkreettista esinettä, joka on käsityöllisen suunnittelun ja valmistuksen 

tulos. Produkti voi siis olla myös jokin abstrakti asia, mutta tuote on aina konkreettinen esine. 

Prosessi puolestaan on tapahtumaketju, joka voi olla ihmisen sisäistä kehityskulkua tai ulkoista 

toimintaa tai näiden kahden sekoitusta. Sisäinen toiminta tapahtuu huomaamatta, mutta ulkoista 

toimintaa voidaan havainnoida. (Suojanen 1993, 15; ks. esim. Heikkilä 1987, 16.) Koska 

tutkimuksemme liittyy kiinteästi koulukäsitöiden opetukseen, ei ole luonnollista puhua oppilaiden 

tuotoksista produkteina tai artefakteina. Käytämmekin produktin sijaan käsitettä tuotos, koska 

näemme sen sisältävän sekä konkreettiset että ajatusprosesseihin liittyvät lopputulokset. Esimerkiksi 

tuote-käsitteessä korostuu vain konkreettisuus, ja teos puolestaan viittaa konkreettisuuden lisäksi 

taiteellisiin piirteisiin. Vaikka tuotokseenkin sisältyy taiteellisuus, käsite itsessään ei painota mitään 

tiettyä ominaisuutta. 

Käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessilla tarkoitetaan sellaisen yksittäisvalmisteen 

aikaansaamista, jossa työn tekijän erilaiset persoonallisuuden osa-alueet ja sen kognitiiviset, 

sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät tulevat esiin. Työn tekijä hyödyntää aikaisemmin 

hankittua taitotietoa ideoidensa toteuttamiseen joko konvergentilla tai divergentillä tavalla. 

Tavallisesti käsityön valmistus tapahtuu tuote kerrallaan ja pienissä sarjoissa. Tekijä itse arvioi 

prosessia sen eri vaiheissa ja voi suunnata prosessin kulkua parhaaksi näkemällään tavalla. 

Käsityöprosessi on kokonaisuudessaan sidoksissa ympäröivän kulttuurin arvoihin, traditioon ja 

muotokieleen, ja sitä arvioidaan ympäristön taloudellisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden mukaan. 

(Anttila 1993, 32–33.) 

Teollistuneessa yhteiskunnassamme käsitöitä tehdään lähinnä harrastuksen vuoksi, ei tarpeen 

takia. Käsityön harrastajat usein katsovat ohjekirjoista tai -lehdistä, miten ja missä järjestyksessä 

tuote kuuluu valmistaa. Myös perinteisessä käsityönopetuksessa on painotettu huolellista 

työjärjestyksen etukäteissuunnittelua ja sen seuraamista, jotta tuotteesta tulisi hyvä. Ohjekirjoissa on 

jopa valmiita työjärjestyksiä, joita tulee tunnontarkasti noudattaa. Tekijä itse suunnittelee ja valitsee 

ehkä kankaan materiaalin ja värin sekä joitain tuotteen yksityiskohtia. Pääsuunnittelun nähdään 

kuitenkin tapahtuvan toisaalla, kaukana varsinaisesta tekijästä. Teollisen tuotteen valmistuksessa 

saatetaan ajatella olevan samanlainen valmistamisesta erillään sijaitseva suunnitteluvaihe, joka 

kuuluu eri henkilöille kuin valmistaminen. Tuotteen valmistukseen jää vain tuotteen tekninen 

toteuttaminen, eikä tuotoksen tai prosessin soveltuvuudesta esimerkiksi psykologisiin, kulttuurisiin, 

sosiaalisiin, taloudellisiin, esteettisiin tai eettisiin tekijöihin tarvitse välittää. (Mt. 66–67.) 
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Käsityöllinen tuotesuunnittelu ei kuitenkaan todellisuudessa ole tällaista tuotoksen 

toteutuksesta irrallista toimintaa, vaan suunnittelu kulkee mukana koko käsityöprosessin ajan. 

Tuotesuunnitteluprosesseista on olemassa erilaisia malleja, joista seuraavassa esitellään kaksi 

tutkimuksemme kannalta mielekästä mallia. Lindforsin malli on kehitetty kouluopetuksen 

kontekstissa, jolloin sen painopistekin on oppilaan tavoitteissa ja oppimisessa. Anttilan malli ei liity 

suoranaisesti koulukontekstiin, vaan se kuvaa ylipäänsä käsityöprosessia sekä teollisessa toiminnassa 

että harrastuskäsityössä. Lindfors (1992, 81) on tutkimustensa perusteella jakanut käsityöprosessin 

kolmeen osaan: muotoilun suunnitteluun, valmistuksen suunnitteluun ja valmistukseen. Muotoilun 

suunnittelu eli tuotesuunnittelu sisältää kahdeksan vaihetta (orientaatio, idean kehittely, tehtävän 

rajaaminen, muotoilun valmistelu, funktion kehittely, rakenteen ja muodon kehittely, lopputuloksen 

tarkastelu ja arviointi sekä dokumentointi). Anttilan (1993) tuotesuunnittelun prosessi sisältää neljä 

vaihetta, jotka ovat alkumielikuvan luominen, tuotoksen suunnittelu, valmistusprosessin suunnittelu 

ja toteutusvaihe.  

 

TAULUKKO 1. Anttilan tuotesuunnittelun prosessin ja Lindforsin prosessimallin vertaileva 

tiivistelmä 

Anttilan tuotesuunnittelun prosessi Lindforsin prosessimalli 

1. Alkumielikuvan luominen ja ratkaisun hahmottaminen 
- sisäiset mallit 
- alkumielikuva 
- sisäinen ja ulkoinen informaatio 
- ratkaisun esittäminen 
- tuumailu 

Muotoilun suunnittelu 
- orientaatio 
- idean kehittely 
- tehtävän rajaaminen 

2. Tuotteen suunnittelu 
- funktioanalyysi 

• tuotteen ymmärtäminen funktiokokonaisuutena 
• tarpeen analyysi 
• käytön analyysi 
• menetelmäanalyysi 
• esteettinen anlyysi 
• assosiaatioiden analyysi 
• telesiksen analysi 

- tuotesemanttinen analyysi 
- ympäristökompetenssin ymmärtäminen 
- tuotesuunnittelun painopisteen valinta 

- muotoilun valmistelu 
- käyttötarkoituksen kehittely 
- rakenteen ja muodon kehittely 
- tarkastelu ja arviointi 
- dokumentointi 

3. Valmistusprosessin suunnittelu  
- systeeminsuunnittelu 

Valmistuksen suunnittelu 
- tehtävän suunnittelu 
- tiedon etsintä 
- tekniikkaan liittyvä ensisijaistaminen 
- yksityiskohtien suunnittelu/konstruktio 
- arviointi 
- dokumentointi 

4. Toteutus 
- prototyypistä tuotteeksi 
- resurssien ja rajoitusten välisen suhteen 

optimointi 
- rakenteen ja muodon kehittäminen 

Valmistus 
- suunniteltu työ 
- varsinainen aikaansaannos 
- lopullinen työ 
- arviointi 
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Anttilan tuotesuunnittelun prosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on luoda orientoiva 

alkumielikuva tuotoksesta. Mielikuva rakentuu sekä sisäisten näkemysten että ulkoisten vaikutteiden 

pohjalta, ja niiden vaikutus kantaa läpi prosessin, vaikka suunnitteluvaiheessa mielikuvien painoarvo 

saattaakin olla hieman suurempi. Vahvan mielikuvan tarve on sitä voimakkaampi, mitä luovempaa ja 

taiteellisempaa ilmaisua tavoitellaan. Vaikkei tavoiteltaisikaan varsinaisesti taiteellista ilmaisua, on 

niin sanotulle tavalliselle luovalle toiminnalle (kuten käsityö) oleellista mielikuvan ja 

suunniteltavasta kohteesta muodostuvan ennakkokäsityksen merkitys ja luonne. Käsityön 

suunnitteluprosessin ideointivaihe pohjautuukin juuri mielikuviin, jotka ovat tavalla tai toisella 

luotuja suunnitelmia tiedon hankkimiseksi suunniteltavasta kohteesta. Alkumielikuvien luomisessa 

muodostetaan lopulta pelkistetty luonnos tuotteesta. (Anttila 1993, 114, 127.)  

Kun Anttilan mallin mielikuvavaiheessa on päästy jonkinlaiseen ratkaisuun, se täytyy yleensä 

esittää jollain tapaa. Toisaalta esitys on itseä varten valmiin kohteen hahmottamiseksi, mutta 

toisaalta muita varten, jotta suunnitelmasta saadaan vaihdettua mielipiteitä ja ajatuksia. Tähän 

tarvitaan sekä piirtämis- ja esitystaitoa että ymmärrystä, jotta yksilö voi valita parhaan ja 

luontevimman tavan esittää kohde. Luonnoksesta ilmenee, millainen kohde ja muoto tuotteella on tai 

millaisista aistimuksista tuotteessa on kyse. (Mt. 132.) 

 Lindforsin (1992, 22) tuotesuunnittelun mallin orientaatiovaiheessa muodostetaan 

strukturoimaton ja suppea suunnitelma tuotoksesta, jota seuraavassa vaiheessa täydennetään. Tässä 

idean kehittelyvaiheessa oppilaat tutustuvat aiempien tuotosten kuviin, materiaaleihin ja 

tekniikoihin. Samalla tuotoksen aikaanliittyminen eli telesis ja mielikuvakriteerit tulevat 

ajankohtaisiksi, ja niitä verrataan esteettisiin ja toiminnallisiin kriteereihin. Näiden vaiheiden aikana 

oppilaan motivaatio laajenee tuotoskeskeisyydestä oppimiseen – aluksi oppilaan mielenkiinto on 

lähinnä valmiissa tuotoksessa, mutta vähitellen oppilas alkaa ymmärtää, että oma osaaminen on 

tärkeää, jolloin toimintaympäristö tulevat tutuiksi ja mahdollisuuksista keskustellaan. (Mt. 86–87.)  

 Kun karkea suunnitelma on tehty, on vuorossa tehtävän rajaaminen. Rajaamisen tarkoituksena 

on varmistaa oppilaan tarkka käsitys tehtävänannosta sekä osaamisen ja ymmärtämisen 

rikastuttaminen. Tavoitteena on selvittää mahdollisuus tuottaa toimiva käsityötuotos. Oppilas 

ymmärtää myös sen, että suunnitteluun liittyy sekä koulussa että muualla tietyt säännöt ja rajoitteet, 

kuten opetussuunnitelman luomat ja oppilaiden taitoihin liittyvät rajoitteet. Tämä voi olla 

opettajallekin haastava vaihe ohjata, sillä heikommat oppilaat eivät aina ymmärrä omien taitojensa 

rajoituksia. Toisaalta tehtävän rajauksessa pitää huomioida taloudelliset rajoitteet ja olemassa olevat 

välineet. Vaiheeseen kuuluu myös tuotoksen käytettävyyteen liittyvien asioiden huomiointi, liittyen 

käytettävään materiaaliin ja malliin, mutta kyseessä on yhä strukturoimaton suunnitelma. Oppilaat 
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siis tiedostavat tässä suurpiirteisessä suunnitelmassaan tuotoksen ja tekemisen suhteen ja miettivät 

tulevaa toimintastrategiaansa liittyen ajankäyttöön ja materiaaleihin. (Lindfors 1992, 87–88.) 

 Anttilan ja Lindforsin mallien voidaan ajatella olevan nyt keskenään verrattavissa olevassa 

tilanteessa (1.) – karkea suunnitelma on tehty alkumielikuvien perusteella ja sitä on rajattu erilaisia 

menetelmiä käyttäen ja tietyt asiat huomioiden. Edellä esitelty Anttilan mallin osuus kattaa koko 

alkumielikuvan luomisvaiheen. Lindforsin muotoilun suunnittelu -vaihe jatkuu sisältäen Anttilan 

mallissa seuraavan vaiheen eli tuotteen suunnittelun. 

Alkumielikuvien luomisen jälkeen Anttilan mallin toisessa vaiheessa eli tuotteen suunnittelussa 

muodostetaan operationaalinen mielikuva, jonka avulla hahmotetaan tarpeelliset toiminnot hankkeen 

toteuttamiseksi. Operationaaliset mielikuvat sisältävät muun muassa materiaaliset ja symboliset 

arvot ja ominaisuudet, mutta myös funktioon liittyvät ominaisuudet kuten käyttö, tarve, menetelmä 

ja telesis. Suunnitteluvaiheessa on alkanut hahmottua tuotoksen kokonaisuus ja erilaiset 

ratkaisuvaihtoehdot. (Anttila 1993, 133, 146–148, 169, 180.)  

Lindforsin mallissa edetään tehtävän rajaamisen jälkeen muotoilun valmisteluun (2.), jonka 

lopputuloksena on strukturoitu ja yhä monipuolistunut työsuunnitelma. Vaiheen tavoitteena on oppia 

enemmän työskentelyyn liittyvistä asioista, jotta tuotoksen valmistaminen on ylipäänsä mahdollista. 

Tekstiilikäistyölliseen muotoiluun liittyvää tietoa voidaan hakea esimerkiksi erilaisista ohje- ja 

oppikirjoista. Valmistelujakson aikana oppilaat muodostava tuotoksesta ja siihen liittyvistä toimista 

kuvaavan (kirjallisen) suunnitelman, mutta sekä tuotoksen rakenne että valmistusprosessi ovat vielä 

epäselviä. (Lindfors 1992, 89–90.) 

Muotoilun valmistelusta edetään tuotoksen käyttötarkoituksen kehittelyyn, jolloin oppilaan 

motiivina on ajatus tuotoksen toteuttamisesta sekä oman tietämyksen monipuolistaminen. 

Varsinainen muotoilutyö tapahtuu tässä vaiheessa. Tuotoksen merkityksellisyys tarkentuu ja erityiset 

tarve- ja käyttöominaisuudet astuvat esiin. Tässä vaiheessa mietitään teknologisia ja käytettävyyteen 

liittyviä ominaisuuksia, jotta saadaan aikaan tuotos, joka vastaa todellista tarvetta. Tekniikkaan ja 

muotoiluun liittyviä asioita testataan prototyypeillä ja suunnitelmaa muokataan tarpeen mukaan. 

Muokattu suunnitelma voi nyt sisältää hahmotelmia mallista tai teknisiä piirustuksia valmistukseen 

liittyvistä ratkaisuista, joita oppilaat samalla harjoittelevat. Vaihe vaatii tiettyä valmistamiseen 

liittyvää osaamista, ja sen lopputuloksena on strukturoitu ja muokattu työsuunnitelma. (Mt. 90–91.)  

Lindforsin mallin seuraava askel on rakenteen ja muodon kehittely, jossa oppilaiden motiivina 

on edellisen vaiheen tavoin ajatus käsityötuotoksen toteuttamisesta ja oman osaamisen 

monipuolistamisesta. Oppilailla on tässä vaiheessa olemassa työsuunnitelma, joka sisältää tuotoksen 

käyttötarkoituksen. Koska huomio siirtyy nyt rakenteeseen ja muotoon, tulee tuotokseen liittyvän 

tiedon kasvaa. Tuotoksen toimivuutta tarkastellaan nyt täsmällisesti mielleyhtymästä, telesiksestä ja 
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esteettisistä kriteereistä käsin, joiden hallinta edellyttää tietämystä valmistusprosessista. Lisäksi 

oppilaiden täytyy kyseenalaistaa tuotoksen muotoilu vertaamalla sitä valmistusprosessiin. Muokatun 

suunnitelman hahmottelu ja jopa värisijoittelun suunnitteleminen vaatii muotoiluteknologista 

osaamista. Oppilaat oppivatkin tässä vaiheessa käsittelemään erilaisia malleja ja materiaaleja. 

(Lindfors 1992, 92–93.)  

 Lopuksi arvioidaan, korjataan ja tarkastetaan lopullinen suunnitelma, jolloin tavoitteena on, 

että tuotosta koskeva suunnitelma on toimiva ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan 

valmistamista. Arviointi lähtee työsuunnitelman tarkoituksesta, ottaa huomioon oppilaiden toiveet ja 

tarpeet sekä huomioi tekniikan käytön, mielikuvat, telesiksen ja estetiikan. Teknologiakriteerit 

niveltyvät käsityölliseen osaamiseen ja kaikkiin käsityöllisiin aikaansaannoksiin, jotka tapahtuvat 

vähitellen käsityöprosessin edetessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas pohtii ja raportoi 

suunnitelmaansa suullisesti tai kirjallisesti opettajan avustuksella, ja tässä vaiheessa olemassa olevat 

konkreettiset piirrokset ja hahmotelmat ovat hyvin tärkeitä. (Mt. 94.)  

 Lindforsin mallin muotoilun suunnittelun viimeisessä vaiheessa eli dokumentoinnissa 

tavoitteena on oppilaan tyytyväisyys tehdystä tuotesuunnittelusta ja työsuunnitelman tekemisen 

oppimisesta tullut mielihyvä. Dokumentti voi olla niinkin tarkka, että se sisältää mittasuhteen 

huomioivan mallihahmotelman, kokotaulukon ja työjärjestyksen kuten myös materiaalin väreineen 

ja tarvikkeineen. Toisaalta dokumentointi voi myös koostua työskentelykuvauksesta ja kuvista. 

Dokumentointivaihe vaatii suunnittelutekniikan taitoja ja valmiuksia, joita edellytetään myös 

oppiaineen sisällöissä. Perusteet näille taidoille oppilaat saavat piirustusopetuksessa. 

Dokumentointivaiheen lopputuloksena on tuotesuunnitelma, joka sisältää jäsentyneen ja 

dokumentoidun työsuunnitelman. (Mt. 95–96.) 

 Tuotoksen suunnittelun jälkeen sekä Anttilan että Lindforsin malleissa suunnitellaan 

varsinainen valmistusprosessi (3.). Ensin mainitussa mallissa pohditaan, mitä tulevassa tehtävässä 

pyritään saamaan aikaan ja mitä se edellyttää. Samalla ennakoidaan erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen 

vaikutusta myöhempiin prosessin vaiheisiin, mietitään vaihtoehtojen resurssintarvetta ja tulevia 

rajoituksia vertaamalla niitä oletettaviin tuloksiin. Ennen varsinaiseen työskentelyyn ryhtymistä on 

tärkeä pohtia, mitä työskentelyn aikana pyritään saamaan aikaan ja mitä se edellyttää. (Anttila 1993, 

180.) Lindforsin (1992, 83) mukaan tuotoksen valmistuksen suunnittelu sisältää tehtävän 

suunnittelun, tiedonetsinnän, tekniikkaan liittyvän ensisijaistamisen, yksityiskohtien suunnittelun, 

arvioinnin ja dokumentoinnin. Täten voidaan havaita, että malleissa on yhteneväisyyksiä myös 

työskentelyn suunnittelun osalta. 

 Anttilan mallin suunnitteluvaiheita seuraa toteutusvaihe (4.), jossa hyödynnetään muun muassa 

aiemmin koottuja asiatietoja, mielikuvia ja taitotietoja. Ideat ja suunnitelmat muuttuvat 
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konkreettisiksi työmalleiksi tai yksittäiskappaleiksi. Tämä on se vaihe, jossa käsityöllisen tuotteen ja 

teolliseen valmistukseen suunnitellun tuotteen prosessit viimeistään eroavat. Sarjavalmistukseen 

tarkoitetun tuotoksen tuotesuunnittelussa laaditaan prototyyppi tai muutamakin rinnakkainen 

prototyyppi, joita koekäytetään, mitataan ja tutkitaan. Varsinaisessa käsityössä sen sijaan 

prototyypin tilalla valmistetaan yksi tuotos, jota kehitellään ja parannellaan. (Anttila 1993, 199–

202.) Lindforsin (1992, 83) mallissa valmistusvaiheeseen (4.) sisältyy valmisteleva työskentely, 

varsinainen toiminta, viimeistelevä työskentely ja arviointi. Vaikka molempiin malleihin liittyykin 

arviointi, on Lindforsin malli muuten selvästi yksityiskohtaisempi kuin Anttilan malli, joka 

tulkintamme mukaan näkee varsinaisen työskentelyvaiheen melko yhtenäisenä.  

 Käsityönä tehdyn tuotoksen valmistuminen on suunnittelu- ja valmistusprosessin loppupiste. 

Teollisessa tuotannossa tällainen käsityöprosessin loppupiste on kuitenkin vasta alkupiste, 

prototyyppi, josta alkaa teollinen sarjatuotanto ja monistaminen. (Kaukinen 1998, 14.) 

Tuotesuunnittelun menestyksellisyyttä ja kannattavuutta teollisuudessa voidaan Ulrichin ja 

Eppingerin (1995, 2) mukaan tarkastella kiinnittämällä huomiota tuotteen laatuun ja hintaan, 

kehitykseen käytettyyn aikaan ja rahaan sekä olemassa oleviin kehitysmahdollisuuksiin. Koska 

päämääränä on taloudellinen tuotto, päätyy jokainen näkökanta jotenkin rahalliseen tuottoon ja 

kannattavuuteen. Ainutkertainen varsinainen käsityötuote puolestaan on kulttuurisestikin arvokas, 

vaikka se lisäksi saisi teknologisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän. Nykyaikaisessa 

käsityönopetuksessa arvoa nostaa juuri tällainen ajattelutapa käsityötuotteen eli mahdollisen 

prototyypin kaksoisroolista. (Kaukinen 1998, 14.) 

 Vaikka Lindforsin ja Anttilan malleissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä, ne myös eroavat 

toisistaan selkeästi. Lindforsin malli on jaettu huomattavasti pienempiin osiin ja siinä on selkeä 

teoreettis-didaktinen näkökulma. Malli on tarkoitettukin juuri opettajille ja opettajaopiskelijoille 

opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia tukemaan (Lindfors 1992, 110). Anttilan eri teorioista 

ja eri henkilöiden näkemyksistä kokoama tuotesuunnittelun prosessi on koulukontekstia laajempi ja 

sen vaiheet ovat ehkä hieman tarkempirajaisia, jolloin mallia voisi ajatella käytettävän missä tahansa 

käsityöllisessä toiminnassa.  

Edellä olemme korostaneet tuotesuunnitteluprosessia varsinaisen toteutuksen sijaan, sillä siihen 

on käsittääksemme kiinnitetty koulukäsitöissä vähemmän huomiota. Lisäksi suunnitteluvaihe ja 

tehtävän rajaaminen ovat tärkeitä, sillä niin käsityöllisessä kuin teollisessakaan tuotesuunnittelussa ei 

ole varaa toistuvaan yritys–erehdys-menetelmään. Erityisesti silloin, kun tuotetaan suurin 

kustannuksin ainutkertaisia tuotteita kalliita materiaaleja ja työvälineitä käyttäen, on syytä miettiä 

tarkkaan miten prosessi toteutetaan. (Anttila 1993, 113–114.) Koulukäsitöissä joudutaan myös 

yleensä tyytymään yhden version valmistamiseen, sillä ymmärtääksemme sekä aika että käsitöihin 
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tarkoitetut varat ovat perusopetuksessa tiukoilla. Tämän vuoksi olisi hyvä, että koulukäsitöissä 

kiinnitettäisiin huomiota myös tuotesuunnitteluun ja työskentelystrategian miettimiseen.  

Jotta voimme odottaa myös tulevaisuudessa huippusuunnittelun synnyttämiä menestystuotteita, 

kuten kännykät ja huippufunktionaaliset tekstiilit, on käsityön opetuksessa innostettava ja opetettava 

kulttuuriympäristön tuotteiden innovointia alkaen aivan perustaidoista ja tiedoista (Kaukinen 1998, 

14). Tuotesuunnittelun opetuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kehittää kaikista oppilaista 

huippusuunnittelijoita vaan viisaita kuluttajia, jotka osaavat huomioida taloudellisuuteen, laatuun ja 

ympäristöön liittyvät näkökohdat. Itse suunnitellessa ja tehdessä oppii, mitä laadulla tarkoitetaan ja 

miten tuotesuunnittelu vaikuttaa ympäristöön. Käsityöllisen tuotesuunnittelun ja tuotteen toteutuksen 

opetuksena voi myös olla yrittäjyyskasvatus, sillä prosessissa toteutetaan tuote ikään kuin 

mittatilaustyönä ja nähdään kaikki työvaiheet. (Pöllänen & Kröger 2000, 247.)  

4.2.1 Kokonainen käsityöprosessi 

Kokonaisessa käsityöprosessissa yksi ihminen osallistuu joko yksin tai ryhmän osana tuotteen 

valmistuksen kaikkiin vaiheisiin: ideointiin, suunnitteluun, valmistukseen ja valmiin tuotteen sekä 

prosessin arviointiin. Ideointivaiheessa ajatukset voivat olla vasta mielikuva-asteella, haaveita tai 

häivähdyksiä ongelmanratkaisusta. Ideoinnissa tärkeää on motivointi ja erilaiset inspiraatioiden 

lähteet. Ideointivaiheessa erilaiset sommittelun, luonnostelun ja muotoilun menetelmät voivat olla 

työskentelykeinoina. (Pöllänen & Kröger 2005b, 162–163.) 

 Ideointi etenee suunnitteluvaiheeseen, jonka tarkoituksena on etsiä tuotteen toteutukselle 

parhaat ratkaisut esteettisesti ja funktionaalisesti. Tässä vaiheessa tarvitaan yleensä tukea ja 

palautetta sekä virikkeitä toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Aiemmin hankittu osaaminen ja 

kokemus tekemisestä ovat suunnitteluvaiheessa tärkeitä, sillä niiden kautta rakentuu ymmärrys 

valmistusprosessista ja siihen liittyvästä ajankäytöstä.  Jos olemassa oleva tieto ja taito eivät riitä, 

liittyy suunnitteluvaiheeseen myös tiedon hankinta ja erilaiset kokeilut. Suunnitteluvaihe on hidas ja 

aikaa vievä eikä aina etene lineaarisesti. Aloittelevalle tekijälle vaihe on kuitenkin antoisa ja 

oppimisen kannalta tärkeä. (Mt. 163.)   

Valmistusvaiheessa toteutetaan tehtyä suunnitelmaa, ja kerrataan eteen tulleita asioita 

konstruoiden ne aiemmin opittuun tietoon. Valmistusvaiheessakin oppimisen myötä voi suunnitelma 

vielä muuttua. Viimeisenä vaiheena kokonaisessa käsityöprosessissa on prosessin ja valmiin tuotteen 

arviointi. Kokonaisen käsityöprosessin päätteeksi arvioidaan prosessia, mutta tekijän tulee 

reflektoida omaa toimintaansa koko prosessin ajan. (Pöllänen & Kröger 2005b, 163.) Reflektointi 

onkin tärkeä osa kokemuksellista oppimista, sillä se on toimintamalli, jonka omaksuttuaan henkilö 
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kykenee pohtimaan toimintansa perusteita, laatua ja tulosta. Tarkoituksena on kehittää jatkuvasti 

itseään, työtään, toimintaympäristöään ja yhteisöään. Reflektoinnin avulla pystytään selvittämään 

erilaisia ongelmia sekä analysoimaan ja tarkkailemaan omaa toimintaa. Reflektoidessa voi oppia 

tarkastelemaan omaa ajatusmaailmaansa ja asennoitumistaan, mikä parantaa itsetuntemusta ja 

edistää syvällistä oppimista. (Suojanen 1993, 120, 122.) Kokonaisen käsityöprosessin arvioinnissa 

reflektoidaan eli käsitellään prosessin aikana tehtyjä havaintoja työvaiheista, ympäristöstä ja omasta 

toiminnasta sekä verrataan niitä vanhempiin kokemuksiin ja aikaisemmin opittuun. 

4.2.2 Ositettu käsityöprosessi 

Käsityöprosessi on ositettua silloin, kun yksi henkilö ei tee kaikkia käsityöprosessin vaiheita. Usein 

suunnittelun toteuttaa joku muu kuin tuotoksen valmistava henkilö. Ositettua käsityötä 

hyödynnetään harrastajien lisäksi myös teollisuudessa, jolloin pyritään mahdollisimman 

tehokkaaseen työskentelyyn ja mataliin kustannuksiin. Toisaalta silloin, kun suunnitelman tekee 

taiteellisesti lahjakas käsityöläinen, varmistetaan tuotteiden taiteellisen tason korkeana säilyminen. 

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 93–94.) Ositettu käsityökin vaatii tekijältään teknisten ongelmien ja 

tuotteen funktioon liittyvien ongelmien ratkaisutaitoa, materiaalien ja työvälineiden tuntemusta sekä 

erilaisten tekniikoiden hallintaa. Tekijän on pystyttävä myös hahmottamaan suunnitelman idea ja 

toteuttamaan se konkreettiseksi tuotteeksi. Ositetun käsityön tekijän on siis oltava harjaantunut 

tekemään tekniseen suunnitteluun ja valmistamiseen liittyvät osat käsityöstä. Korusepät, 

kirvesmiehet ja kankaan kutojat ovat esimerkkejä ammateista, joissa toteutetaan suunnitelmaa 

ositetun käsityön periaatteella. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 94.)  

 Ositetussa käsityössä tuotteen valmistajan päätettäväksi jää yleensä hyvin vähän, pääasiassa 

yksityiskohtiin liittyviä asioita. Tuotteen suunnittelija on todennäköisesti suunnitellut tuotteen 

mahdollisimman houkuttelevaksi ja funktionaaliseksi ja määritellyt materiaalit jopa värejä myöten 

valmiiksi. (Pöllänen & Kröger 2005b, 162.) Näin on luonnollisesti teollisten tuotteiden toteutuksessa 

mutta myös harrastepuolella. Tuotteen suunnitelleen henkilön mielestä tietyn esineen voi valmistaa 

vain tietynlaisesta puusta, tai jonkin vaatteen voi valmistaa vain langasta tai kankaasta, jossa on 

tietty ominaisuus. Harrastaja voi kuitenkin omaa työtä toteuttaessaan käyttää harkintaansa ja 

tietojaan materiaalivalinnoissa ja visuaalisten yksityiskohtien varioinnissa. (Pöllänen & Kröger 

2005a, 86.) 

 Kouluissa toteutettavat käsityöt ovat yleensä ositettuja, ja oppilaat toteuttavat työt opettajan 

antamien ohjeiden mukaan, sillä tarkoituksena on harjoittaa tiettyjä taitoja. Tällainen toiminta 

perustuu osin mestari-kisälli -menetelmään, jossa kisälli toteuttaa ainakin joitain osia työstä mestarin 
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suunnitelman ja ohjeistuksen perusteella. Tavoitteena on tällöin pyrkiä itsenäiseen ja kokonaiseen 

työhön. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 95.) Suoritusta yksipuolisesti korostavan käsityökasvatuksen 

ongelmana on kuitenkin se, että vaikka tekijästä kehittyy motorisesti taitava, ei havaintojen 

tekemisen taito tai käsityölliseen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvien ongelmien ratkaisutaito 

kehity (Suojanen 1993, 98). Jäljittely tai “imitointi” saattaa johtaa mekaaniseen ohjeiden 

noudattamiseen vailla reflektiivistä käsittelyä. Ohjaajan tai opettajan demonstroidessa tai 

mallintaessa taitoja ja työskentelyprosessia hänen tulisi samalla antaa neuvoja, kritiikkiä, selityksiä 

ja kuvauksia sekä esittää kysymyksiä, jotta hän ohjaisi oppilaita samalla reflektiivisempään 

toimintaan. (Pöllänen & Kröger 2000, 244–245.) Ositetun käsityön avullakin voidaan siis ohjata 

oppilasta reflektointiin sekä kriittiseen ja arvioivaan työskentelytapaan, mutta opettajan on 

toimittava tietoisesti reflektiivisyyden tavoitteen suunnassa. 
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5 ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISEMINEN 

5.1 Ongelman määrittely 

Ongelman määrittely on haasteellista, koska ongelmat koetaan subjektiivisesti. Ongelman 

kokemiseen vaikuttavat yksilön omat taidot sekä ulkopuoliset tekijät kuten aika, paikka ja 

olosuhteet. Saattaa olla, että eräs kokee tietyn asian ongelmana, mutta toiselle kyseessä onkin 

helposti ratkaistavissa oleva tehtävä. On myös mahdollista, että yksilön kokemus ongelmasta 

vaihtelee ajan ja tilanteen mukaan. (Haapasalo 1994, 17.) 

Yleisen määrittelyn mukaan ongelmasta on kyse silloin, kun yksilö tietää, mihin tilaan hän 

tähtää, mutta hän ei sillä hetkellä tiedä, miten hän saavuttaisi kyseisen tilan (Polya 1971, 2; Newell 

& Simon 1972, 72; Mayer 1977, 5; Haapasalo 1994, 17; Koponen 1995, 159). Ongelma voi olla 

hyvin konkreettinen tai abstrakti, tarkoin määritelty tai yleinen. Ongelman olemassaolo kuitenkin 

edellyttää, että ratkaisijalla on tieto siitä, mitä tavoitellaan, mitkä ehdot ovat voimassa ja millaisia 

keinoja ongelmaa ratkaistaessa voidaan käyttää. (Newell & Simon 1972, 72–73.) Toisaalta 

Haapasalon (1994, 16) mukaan Kantowski, Schoenfeld ja Gagne ovat esittäneet, että ongelmassa 

keskeistä on se, että yksilö joutuu yhdistämään tuttuja tietoja ja menetelmiä uudella tavalla (myös 

Koponen 1995, 159).  

Yleisellä tasolla ongelmat voidaan jakaa todellisiin ja aitoihin ongelmiin sekä analyyttisiin ja 

synteettisiin ongelmiin. Todellisella ongelmalla tarkoitetaan ongelmaa, joka on todellinen ja 

olemassa oleva, mutta johon on vaikea vaikuttaa (esimerkiksi luonnonkatastrofit ja sodat). Aito 

ongelma puolestaan on yksilön henkilökohtainen ongelma, johon voi itse vaikuttaa ja joka on 

ratkaistavissa. (Kuitunen 1997, 15.) Analyyttisissä ongelmissa sen sijaan tavoitteena on tosiasioiden 

selvittäminen, kun synteesiongelmissa puolestaan pyritään tekemään jotain (esimerkiksi rakennelma, 

työmenetelmä tai toimintapäätös). Analyyttisissä ongelmissa on myös mahdollista löytää asioille 

syy–seuraus-suhde, jota ei yleensä ole ainakaan yksiselitteisenä synteesiongelmissa. (Sahlberg, 

Meisalo, Lavonen & Kolari 1994, 57.) 

Käsityön näkökulmasta ongelmat voidaan jakaa jäsentyneisiin ja jäsentymättömiin ongelmiin. 

Jäsentyneeseen ongelmaan löytyy yksiselitteinen ratkaisu, ja ne voidaan ratkaista käyttämällä apuna 
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olemassa olevia sääntöjä tai vihjeitä. Jäsentymättömässä ongelmassa sen sijaan alussa ratkaisun 

tavoite ja ongelman ratkaisutapa ovat tuntemattomia. (Anttila 1993, 73–74.) 

Käsityön alueella tuotesuunnittelun ongelmat ovat jäsentyneitä silloin, kun tuotesuunnittelua 

ohjaavat tietyt vaatimukset liittyen esimerkiksi tuotteen ergonomiaan. Sen sijaan jäsentymättömässä 

ongelmassa ei ole tiukkoja ehtoja tai vaatimuksia, vaan työn tekijä toteuttaa omaa visiotaan. 

Ongelma täsmentyy vähitellen työn tekijän etsiessä ideoita ja inspiraatiota eri lähteistä, 

tarkastelemalla käytettävissä olevia materiaaleja, olemassa olevia töitä ja tuotteita sekä kokeilemalla 

esimerkiksi erilaisia tekniikkavaihtoehtoja saavuttaakseen odotetun lopputuloksen.  Koulukäsityössä 

ongelmat ovat yleensä jäsentymättömiä, sillä työn suunnittelun alkaessa ei oppilailla ole välttämättä 

ymmärrystä siitä, mihin suuntaan suunnittelua tulisi viedä. Ymmärrys kuitenkin jäsentyy keskustelun 

ja tavoitteidenasettelun kautta. (Mt. 73–74.) 

5.2 Ongelmanratkaisu 

Ongelmanratkaisulla tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö selvittää käsittelyssä olevan ongelman 

vaiheiden kautta (Haapasalo 1994, 17). Kyseessä on käytännön taito, joka voidaan saavuttaa 

jäljittelyn ja harjoittelun avulla – kuten muissakin taidoissa, myös ongelmanratkaisussa yksilö ensin 

havainnoi ja jäljittelee muiden ongelmanratkaisua ennen kuin yrittää itse ratkoa ongelmia (Polya 

1971, 4–5). 

 Ongelmanratkaisuprosessi voi olla systemaattinen tai luova. Luovassa 

ongelmanratkaisuprosessissa huomio kiinnittyy yleensä vain ideoiden luomiseen ja 

toimintavaihtoehtojen etsimiseen, jolloin esimerkiksi käsitöissä työn suunnittelussa tai työskentelyn 

kautta ilmenevät ongelmat eivät tule huomioiduiksi (Suojanen 1993, 62–63). Luovaa 

ongelmanratkaisua käytetäänkin lähinnä suunnittelun alkuvaiheissa hyödyntämällä erilaisia 

ideointimenetelmiä kuten aivoriihityöskentelyä, ideointikokousta tai tuumatalkoita. Luovaa 

ongelmanratkaisua voi suorittaa myös yksin, mutta se liitetään kuitenkin yleensä 

ryhmätyöskentelyyn. (Virkkala 1994, 71, 76–77.) Vaikka käsityöprosessi voidaankin nähdä luovana 

prosessina (mm. Anttila 1993), emme edellä mainituista syistä käsittele luovaa 

ongelmanratkaisuprosessia. 

5.2.1 Polyan malli 

Tarkastelemme tässä tarkemmin juuri Polyan ongelmanratkaisumallia, koska siihen viitataan usein ja 

se on pohjana monille muille ongelmanratkaisumalleille. Ongelmanratkaisumallissa on neljä 
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vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa on tutkittava ongelmaa tai kysymystä ymmärtääkseen, mitä 

ratkaisulta vaaditaan. Tämän jälkeen tehdään ongelmanratkaisusta suunnitelma, jossa on 

huomioitava asiakohtien linkittäytyminen toisiinsa sekä tuntemattomien ja tunnettujen asioiden 

suhde. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan suunnitelma ja neljännessä arvioidaan sen toteutusta. 

(Polya 1971, 5–6; Koponen 1995, 161–162; Haapasalo 1994, 178.) 

Polyan ongelmanratkaisumallissa on ensin ymmärrettävä itse ongelma – kun ongelmaa ei 

ymmärretä, lähtee myös ratkaisun tavoittelu väistämättä väärille urille. Lisäksi yksilöllä on oltava 

halua ratkaista ongelma. Ymmärrettävyyden ja kiinnostavuuden näkökulmasta ongelman tulisi olla 

hyvin valittu – ei liian helppo muttei liian vaativakaan, mielenkiintoinen ja kielellisesti 

ymmärrettävä. Ongelmasta on myös pystyttävä osoittamaan, mikä on sen tuntematon osuus ja mitä 

tietoa ongelmassa annetaan ja edellytetään. (Polya 1971, 6–7.) 

Ratkaisusuunnitelmassa on oltava edes pääpiirteittäinen hahmotelma siitä, mitä toimintamalleja 

käytetään ja missä järjestyksessä ne suoritetaan, jotta voidaan selvittää tuntematon. Idean löytäminen 

suunnitelmaan ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa, ja se voikin olla ongelmanratkaisuprosessin 

suurin vaikeus. Yleensä hyvät ideat perustuvat aiempaan kokemukseen sekä aiemmin vaadittuun 

tietoon – yksilö voi esimerkiksi pohtia, onko ratkaistava ongelma tuntemattomilta osiltaan 

samankaltainen kuin jokin toinen ongelma, jonka hän on aikaisemmin ratkaissut. Jos ongelmassa on 

samanlaisia piirteitä, yksilö voi tarkastella, voidaanko myös uusi ongelma ratkaista samalla tavalla 

kuin aikaisempi. Mikäli ongelmanratkaisussa ei voida käyttää aikaisemmin toimineita 

ratkaisumalleja, on löydettävä uusi tapa ratkaista ongelma. Tällöin keskeistä on ongelman tarkastelu 

useasta eri näkökulmasta – ongelmaa vaihdellaan ja muunnellaan tai yritetään ilmaista se toisin. Jos 

pääongelman ratkaiseminen ei onnistu, ongelma voidaan myös jakaa alaongelmiin ja ratkaista niitä 

yksitellen. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä, mikä on varsinainen, alkuperäinen ongelma. Kun 

ratkaisusuunnitelma on valmis, on hyvä tarkistaa, onko kaikki tiedossa oleva tieto käytetty hyödyksi. 

(Mt. 8–10.)  

Suunnitelman toteutuksessa on oltava huolellinen ja kärsivällinen ja noudatettava suunnitelmaa 

askel askeleelta – jos suunnitelman unohtaa toteutusvaiheessa, ratkaisu lähtee väärään suuntaan. 

Usein, jos yksilö itse luo ratkaisusuunnitelman eikä saa sitä valmiiksi pohdittuna joltain muulta, hän 

on motivoituneempi toteutuksen suhteen ja eksyy pois suunnitelmasta harvemmin. Toteutuksen 

edetessä on syytä jatkuvasti tarkastella, onko vaiheet ratkaistu ja suoritettu oikein – voidaanko 

nähdä, onko vaihe oikein ja voidaanko se myös todistaa oikeaksi. Tärkeintä toteutusvaiheessa onkin 

täysi varmuus siitä, että eteneminen on jokaisessa vaiheessa mennyt oikein. (Mt. 12–13.) 

Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan suoritettua prosessia ja valintoja, joiden kautta on päästy 

ratkaisuun. Pohtimalla toteutusta uudelleen voidaan samalla vahvistaa omaa tietämystä sekä kehittää 
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ongelmanratkaisukykyä. On myös syytä arvioida vaiheita ja saatua ratkaisua: onko vastaus ja sen 

perustelut varmasti oikein, voiko ne tarkistaa, voiko tulokseen päätyä myös muita reittejä pitkin ja 

voiko tulosta tai siihen johtanutta menetelmää käyttää myös jossain toisessa ongelmassa.  (Polya 

1971, 14–16.) 

5.2.2 Ongelmanratkaisu ja ajattelu 

Ongelmien ratkaisemisessa näkyy selkeästi yksilön käyttämän ajattelun muoto. Divergentillä 

ajattelulla tarkoitetaan lennokasta, ihmettelevää ja avointa ajattelua, joka ei ole sidoksissa tiettyihin 

ratkaisumalleihin tai ajattelutapoihin. Siinä ongelmaa lähestytään monesta eri näkökulmasta ja 

lopputuloksia on mahdollisesti useita. Konvergentti ajattelu puolestaan on kriittisempää ja loogista, 

siinä testataan hypoteeseja ja tavoitteena on löytää yksi muita parempi ratkaisu annettuun 

ongelmaan. (Kuitunen 1997, 13.) Toisaalta ajattelutapa voidaan jakaa produktiiviseen ja 

reproduktiiviseen ajatteluun. Produktiivisen ajattelun pohjana on uusien ratkaisujen luominen ja 

ymmärtäminen, kun taas reproduktiivisessa lähestymistavassa käytetään mekaanisesti aikaisemmin 

löydettyjä tai opittuja ratkaisumalleja. (Mayer 1983, 36–37.) 

Myös ajattelun sujuvuus ja joustavuus vaikuttavat siihen, miten ratkomme ongelmia. 

Sujuvuudella tarkoitetaan sitä, miten nopeasti yksilö kykenee saamaan esiin muistissa olevaa tietoa 

sekä toisaalta sitä, kuinka paljon vastauksia hän pystyy tuottamaan. Joustavuudessa sen sijaan on 

kyse yksilön kyvystä käyttää erilaisia strategioita ongelmanratkaisussa sekä muuttaa näkökulmaa 

tarpeen mukaan. (Kuitunen 1997, 13.) 

5.2.3 Ongelmanratkaisumenetelmät 

Jokaisella yksilöllä on oma, itselleen tyypillinen tapa ratkaista ongelmia. Eroja yksilöiden välillä on 

usein esimerkiksi siinä, kuinka vahvasti yksilö uskoo kykyynsä ratkaista ongelman tai kuinka hyvin 

hän pystyy kontrolloimaan itseään ongelmatilanteissa. Tyypillisesti eroja on myös siinä, lähestyykö 

yksilö ongelmia aktiivisesti vai vältteleekö hän niitä sekä siinä, lähestyykö hän ongelmia 

innovatiivisesti vai tarkasti ohjeita noudattaen. (Kuitunen 1997, 15.) 

Ongelmanratkaisussa voidaan käyttää karkeasti jaoteltuna synteesiä ja analyysia. Synteesissä 

asiat järjestetään tiettyyn järjestykseen tosiasioiden ja loogisten päättelysääntöjen mukaisesti ja 

pyritään näin löytämään tavoiteltu lopputila. Analyysissä sen sijaan etsitään ratkaisu lähtemällä 

liikkeelle lopputilasta: mietitään, mikä asia on edellyttänyt lopputilaa ja mitä on ollut ennen kyseistä 

asiaa. (Haapasalo 1994, 183.)  
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Ongelmanratkaisutilanteessa on alussa syytä pohtia, onko ongelmassa yhtäläisyyksiä muihin jo 

ratkaistuihin ongelmiin ja voisiko ongelman ratkaista samalla tavalla kuin muut samankaltaiset 

ongelmat. Lisäksi ratkaisijan on pidettävä mieli avoinna – ensimmäinen ratkaisuidea saattaa olla 

oikea, mutta ei välttämättä. Jos ratkaisija sulkee mielestään heti kaikki muut vaihtoehdot, hän saattaa 

ajautua väärään ratkaisuun. (Polya 1971, 20–21, 99–100.)  

Tarkempia ongelmanratkaisumenetelmiä ovat yritys ja erehdys, mallin mukaan toimiminen, 

yksinkertaisemman osaongelman ratkaisu, taaksepäin työskentely ja simuloinnin hyödyntäminen. 

Yritys ja erehdys -menetelmässä kokeillaan erilaisia toimenpiteitä. Kokeilu voi olla järjestelmällistä, 

jolloin kokeillaan ratkaisuvaihtoehtoja tietyssä järjestyksessä (esimerkiksi lukuja 

suuruusjärjestyksessä), tai se voi perustua johtopäätöksiin, jolloin päättelyn avulla suljetaan pois 

joitain vaihtoehtoja ja kokeillaan vain jäljelle jääneitä. (Musser & Shaughnessy 1980, 137.) 

Menetelmässä tiedetään, mikä on tavoiteltava lopputila, mutta ei olla kuitenkaan varmoja siitä, onko 

lopputila mahdollista saavuttaa (Wilson 1970, 99). 

Mallin mukaan toimittaessa kiinnitetään huomiota ongelman johonkin tiettyyn yksityiskohtaan 

kerrallaan ja muodostetaan niistä yleistyksiä. Myös ratkaisemalla ensin yksinkertaisemman osan 

ongelmasta on lähestymissuunta yksityiskohtaisesta yleiseen, ja usein näitä kahta menetelmää 

käytetäänkin yhdessä. (Musser & Shaughnessy 1980, 139–140.) Menetelmästä voidaan puhua myös 

yksinkertaistamisena, sillä siinä ongelma jaetaan pienempiin osiin, joiden käsittely yksitellen on 

helpompaa kuin kokonaisen ongelman (Wilson 1970, 87).  

Jos sen sijaan lähestytään ratkaisua työskentelemällä taaksepäin, aloitetaan tavoitteesta tai 

siitä, mikä pitää osoittaa toteen tai mikä on tiedossa, ja etsitään sitä tukevia väittämiä tai siihen 

johtanutta etenemistapaa (Wilson 1970, 97; Musser & Shaughnessy 1980, 142). Simuloinnissa 

puolestaan ratkaisua tavoitellaan tekemällä koe, joka vastaa todellista ongelmaa mutta on 

toteutettavissa pienemmällä työmäärällä (Musser & Shaughnessy 1980, 143). 

Kun ongelma on ratkaistu, tulkitaan ja tarkastellaan saatua ratkaisua. Tärkeää on tarkistaa, että 

ratkaisu on toteutettu oikein. Se on myös pystyttävä perustelemaan ja muut ratkaisut mahdollisesti 

sulkemaan pois kokeiden avulla. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, ratkaistiinko koko ongelma 

vai sen osaongelmia. Ratkaisijan on hyvä tarkastella lisäksi omaa oppimista ratkaisuprosessin 

aikana: oppiko ratkaisija jotain uutta ja mihin opittua voisi mahdollisesti myös käyttää. Oleellista on 

myös tarkastella, onko ongelmasta seurannut uusia ratkaistavia ongelmia. (Haapasalo 1994, 184.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena kantahämäläisessä koulussa yleisopetuksen kuudennessa 

luokassa. Luokassa on 22 oppilasta, jotka kaikki osallistuivat tutkimukseen. Tutkimukseemme 

liittyen teimme luokan kanssa valaisinprojektin, jossa oppilaat suunnittelivat ja valmistivat 

taidevalaisimen tekstiilityön, teknisen työn ja kuvataiteen tunneilla. He ovat myös kirjoittaneet 

työskentelystään projektia varten luotuihin blogeihin, joiden tekstejä käytämme tutkimusaineistona. 

Luokka ei valikoitunut tutkimukseemme satunnaisesti, vaan saimme ohjaajaltamme 

ehdotuksen opettajasta, joka voisi olla luokkansa kanssa kiinnostunut tutkimastamme aiheesta. 

Luokka on englantiin painottunut kieliluokka, ja koska oppilaat ovat harjaantuneet toimimaan 

kahden opetuskielen kanssa, on heidän kielitaitonsa mahdollisesti keskimääräisiä kuudesluokkalaisia 

parempia. Tämä saattaa näkyä siinä, miten oppilaat ovat kirjoittaneet työskentelystään 

käsityöprosessin aikana. 

Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2010 ja suunnitelmia täsmennettiin syksyn 2010 

aikana. Tutkimusaineistoa on kerätty projektin aikana tammi-helmikuussa 2011 ja sitä on analysoitu 

kevään 2011 aikana. Valaisimia on tehty tekstiili- ja teknisen työn sekä kuvataiteen tunneilla, mutta 

aihetta on käsitelty jossain määrin myös fysiikka-kemian, äidinkielen ja matematiikan tunneilla. 

Valaisinprojekti aloitettiin suunnittelutunneilla, minkä jälkeen alkoi työskentely tekstiili- tai teknisen 

työn tiloissa. Kun valaisimet olivat valmiita, ne käytiin luokassa yhdessä läpi ja esiteltiin muulle 

luokalle.  

Pyrimme projektissamme kokonaiseen käsityöprosessiin ja sen vaiheiden huomioimiseen. 

Suunnitteluvaiheessa oppilaiden suunnittelua rajoittavista tekijöistä suurin oli aika, mutta myös 

olemassa olevat materiaalit ja oppilaiden taidot rajoittivat suunnittelua. Alkumielikuvan luominen 

tapahtui kierrätysmateriaaleista tehtyjen taideteoksien kuvien esittelyllä, jonka jälkeen oppilaat 

tekivät suunnitelman alkumielikuvansa ja ohjeistuksemme perusteella. Tähän ensimmäiseen 

suunnitteluun sisältyi sekä alkumielikuvan että toiminnan suunnittelu, koska käytettävissä oleva aika 

oli hyvin rajallinen. Toisella suunnittelukerralla teetimme oppilailla suunnitelmat myös siitä, miten 

ja mistä materiaaleista he aikovat esimerkiksi valaisimen varjostimen toteuttaa. Oppilaat esittelivät 

suunnitelmansa luokan muille oppilaille, minkä jälkeen he saivat erityisesti ryhmää tarkkailevilta 
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oppilailta palautetta suunnitelmasta. Myös muut oppilaat saivat esittää kommentteja, kysymyksiä ja 

huomioita suunnitelmasta, jotta suunnitelman tehneet saattoivat reflektoida suunnitelmiaan. 

Toteutusvaiheessa luokka oli jaettu kahtia niin, että ensin toinen puoli luokasta (4 

valaisinryhmää) oli tekstiilitöissä ja toinen (3 valaisinryhmää) teknisen työn puolella. Kolmen viikon 

jälkeen puolia vaihdettiin jälleen kolmeksi viikoksi, minkä jälkeen käytimme vielä kaksi 

koulupäivää valaisimien viimeistelyyn. Toteutusvaiheen aikana olimme saman luokanpuolikkaan 

mukana koko ajan: ensin toinen meistä opetti tekstiilityön tunnit ja toinen oli toisen ryhmän kanssa 

teknisessä työssä. Vaihdon aikana jatkoimme omien ryhmiemme kanssa, joten pääsimme molemmat 

sekä opettamaan tekstiilityötä että avustamaan teknisessä työssä. 

Kun toteutusvaihe saatiin päätökseen, kävimme oppilaiden kanssa läpi valmiit tuotokset. 

Oppilaat esittelivät valaisimensa muille ja kertoivat samalla työskentelystään. Alla on joitain kuvia 

valmiista valaisimista. 
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6.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen avulla pyrimme kuvaamaan oppilaiden kielentämistä ja sen ominaisuuksia 

käsityöprosessin aikana. Kiinnostuksen kohteenamme on kielentäminen liittyen käsityöprosessin 

vaiheisiin sekä ongelmatilanteisiin. Tutkimuskysymyksiämme ovat: 

 

• Miten oppilaat kielentävät työskentelyään käsityöprosessissa? 

• Miten oppilaat kielentävät kohtaamiaan ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja? 

6.2 Tutkimusote 

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä kokonaisvaltaisuus ja aineiston kerääminen luonnollisissa tilanteissa. Tietoa kerätään 

ihmiseltä itseltään haastattelujen tai havainnoin avulla, ja aineiston analysoinnissa keskitytään 

aineiston monipuoliseen kuvaamiseen sen sijaan että testattaisiin teoriaa tai hypoteeseja. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 160.)  

6.2.1 Fenomenografia 

Fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista, ja se tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista 

ihmisen tietoisuudessa.  Eri ihmisillä on erilaiset käsitykset samasta ilmiöstä, johtuen henkilöiden 

kokemustaustasta, iästä ja sukupuolesta.. Käsitykset poikkeavat laadullisesti eli sisällöllisesti 

toisistaan, koska niiden viitetausta vaihtelee yksilöiden välillä.  Arkikokemuksien kautta syntyneitä 

käsityksiä voidaan kutsua esikäsityksiksi, etenkin verrattaessa asiantuntijoiden käsityksiin. (Syrjälä, 

Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 114–115.)  Fenomenografisen näkemyksen mukaan maailma ja 

kaikki objektit ovat todellisia ja olemassa riippumatta niihin liittyvistä kognitioista. Mutta näiden 

objektien olemassaolo ja merkitys välittyvät kokemusten kautta, ja ihmiset muodostavat erilaiset 

käsitykset niistä. (Metsämuuronen 2003, 175; Grönfors 1982, 21.) 

Esikäsitykset toimivat pohjana uudelle tiedolle ja käsityksille, mikä ilmenee esimerkiksi 

koulussa opetus- ja oppimistilanteissa. Kyetäkseen vaikuttamaan oppilaiden käsitysmaailmaan, tulisi 

opettajan aluksi tutustua oppilaiden olemassa oleviin esikäsityksiin asioista, sillä esikäsitykset voivat 

olla hyvinkin voimakkaita ja vaikeasti muutettavissa olevia, vaikka ne ovatkin luonteeltaan 

dynaamisia. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena onkin lisätä opettajan tietoisuutta oppilaiden 

ajattelusta, ja lähentää oppilaiden ja opettajien keskinäistä avointa vuorovaikutusta. (Syrjälä ym. 

114–115; Metsämuuronen 2003, 174–175.) 
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Huolimatta henkilökohtaisen kokemuksen ja viitekehyksen painoarvosta fenomenografisessa 

tutkimuksessa on huomioitava myös ryhmän merkitys, kun tutkitaan erilaisia käsityksiä. Tutkittaessa 

sosiaalista yhteisöä oletetaan kaikilla kyseisen tutkittavan yhteisön jäsenillä olevan samansuuntainen 

maailmankuva ja kokemustausta. Toisaalta voidaan siis sanoa yhteisöllä olevan niin sanottu 

kollektiivinen ymmärrys asioista ja ymmärrys, joka on yleinen ja edustaa jäsenten yhteistä kuvaa 

omasta yhteisöstään. (Grönfors 1982, 22.) 

Fenomenografinen tutkimus etenee tutkijan mielenkiinnon heräämisestä asiaan perehtymiseen, 

aineiston hankintaan ja lopulta käsitysten luokitteluun. Tutkija saattaa aluksi siis kiinnittää huomiota 

johonkin ilmiöön tai käsitteeseen, josta on olemassa runsaasti erilaisia käsityksiä, esimerkiksi 

koulussa tapahtuva oppiminen. Tämän jälkeen hän tutustuu ilmiön teoreettiseen taustaan ja jäsentää 

siihen liittyvät näkökohdat. Aineisto saatetaan hankkia esimerkiksi haastattelemalla, ja aineisto 

analysoidaan luokittelemalla käsitykset niiden merkitysten perusteella. Käsitykset kootaan lisäksi 

ylemmän tason merkitysluokiksi, jotta kyetään selittämään käsityksien erilaisuuden. (Syrjälä ym. 

1994, 115.) Fenomenografisen tutkimuksen tekijä vertailee siis eri ihmisten käsityksiä, ja toisaalta 

suhteuttaa yhden ihmisen eri ilmiöitä koskevia käsityksiä. Tutkimuksessa tutkija peilaa havaintoja ja 

tutkittavien ajatuksia omien käsitystensä linssin kautta, mikä näkyy esimerkiksi käsitteiden 

merkitysluokkien luomisessa. Fenomenografinen tutkimus on täten aina tutkijan näkemys asiasta 

eikä sen avulla pystytä eikä pyritä saavuttamaan totuutta. (Anttila 2000, 290–291.)  

Fenomenologian mukaisesti olemme tarkastelleet, miten aineisto näyttäytyy juuri meille – eri 

aineistolla ja tutkijoilla kirjallinen kielentäminen taito- ja taideaineissa näyttäytyy todennäköisesti eri 

tavoilla. Tutkimuksemme on fenomenografinen, koska tavoitteenamme ei ole saada selville 

kirjallisen kielentämisen syvintä olemusta tai löytää sen perimmäistä, aitoa merkitystä. 

Fenomenografisen tapaustutkimuksen avulla ei pystytäkään luomaan mitään yleistettävää, kaikissa 

tilanteissa pätevää mallia, vaan voidaan kuvata tiettyä tapausta sellaisena kuin se ilmenee tutkijoille. 

6.2.2 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena on pieni joukko tapauksia: yksilö, ryhmä, 

tapahtumakulku tai ilmiö (Yin 2003, 12; Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9; Saarela-Kinnunen & 

Eskola 2001, 158). Tutkimuksessamme tutkittava kohde eli tapaus on kielentäminen koululuokassa. 

Lähtökohtana tapaustutkimukselle on mahdollisimman monipuolisen aineiston kerääminen ja 

tutkimuksen kohteen perusteellinen kuvaaminen. Päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta 

tapauksesta ja olosuhteista, joiden seurauksena tapaus on sellainen kuin on. (Laine ym. 2007, 10; 
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Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 130–131.) Yleensä tapaustutkimuksen avulla pyritään 

löytämään vastauksia ”miten?” ja ”miksi?” -kysymyksiin (Yin 2003, 6–7). 

Tutkimuksemme on olennainen tapaustutkimus, jolloin mielenkiinto on esimerkiksi tietyssä 

ryhmässä tai ilmiössä eikä niinkään teorioiden luomisessa tai tutkimisessa. Tutkimuksessa ei tällöin 

myöskään pyritä löytämään tutkimustuloksia, joita voitaisiin yleistää koko populaatioon. (Hancock 

& Algozzine 2006, 34.) Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä asiakirjojen, arkistojen, 

haastattelujen, suoran tai osallistuvan havainnoin sekä artifaktien (ihmisten tekemien esineiden) 

kautta. Aineistona käytetyt asiakirjat voivat olla esimerkiksi kirjeitä, muistelmia, kirjoitettuja 

raportteja tapahtumista tai sanomalehtiartikkeleita. (Yin 2003, 83–86.) Ne voivat olla jo olemassa 

olevia tai ne voidaan luoda juuri tiettyä tutkimusta varten vastaamaan sen tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksessamme aineisto koostuu oppilaiden tuottamista käsityöprosessia koskevista teksteistä. 

Tekstit on kerätty oppilailta juuri tätä tutkimusta varten ja niiden sisältöön on pyritty vaikuttamaan 

ohjaavien kysymysten avulla. Aineistona oleva asiakirja voikin olla tutkijan luoma, jolloin sillä 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi kyselylomaketta tai haastattelua. Etuna on tällöin se, että tutkija voi 

saada juuri sellaista tietoa, joka vastaa yksityiskohtaisiin tutkimuskysymyksiin. (Hancock & 

Algozzine 2006, 51–52.) Dokumenttien avulla voidaan myös vahvistaa tai tukea muiden lähteiden 

tietoja, mutta ne voivat myös olla ristiriidassa muiden lähteiden kanssa, jolloin on tärkeää jatkaa 

ristiriitaisuuden tarkempaa tutkimista. Asiakirja-aineiston perusteella voidaan tehdä myös päätelmiä 

tutkittavasta kohteesta. (Yin 2003, 87.) 

Yksi tapaustutkimuksen aineistoista on konkreettiset artifaktit, joita voivat olla esimerkiksi 

tekniset laitteet, työvälineet tai taideteokset. Tutkimuksemme aikana jokainen oppilas on valmistanut 

artifaktin, designtaidevalaisimen sekä kirjoittanut siihen liittyen tekstejä työskentelyvaiheistaan ja 

ongelmatilanteistaan. Myös tietokoneelta tulostettu, oppilaan tekemä dokumentti voidaan luokitella 

artifaktiksi. Käytämme näitä oppilaiden tulostettuja tekstejä tutkimusaineistonamme. Kun tutkitaan 

tulosteita, voidaan saada tarkempi ymmärrys oppilaiden työskentelystä kuin vain tarkkailemalla 

heitä. (Mt. 96.) 

Yhdistelmänä tapaustutkimus ja toimintatutkimus saattaa olla haastava, sillä se vaatii tutkijalta 

monipuolisia taitoja. Empiirisen aineiston kerääminen on työlästä, ja tutkijalta toimintatutkimus 

vaatii aineiston keräämisen ja havainnoinnin ohessa aktiivista osallistumista. (Lehtonen 2007, 245.) 

Tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen menetelmissä on yhteneväisyyksistä ja suhteellisuuksista 

huolimatta eroja. Tapaustutkimuksessa materiaali kerätään ikään kuin huomaamatta, toimintaan 

osallistumatta, ja kerätty aineisto arvioidaan vasta toiminnan päätyttyä. Tapaustutkimuksen 

näkökulmasta tutkija ei välttämättä tutkimusta aloittaessaan tiedä, mikä tapaus on tapaus, ja millaista 

analyyttistä kehystä hän siinä käyttää, joten arviointi sijoittuu luonnollisesti toiminnan jälkeiseen 
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aikaan. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu toimintaan aktiivisesti ja havainnoi ja arvioi 

saamaansa tietoa samanaikaisesti. Toimintatutkimus on siis selkeästi reflektiivistä toimintaa. (Laine 

ym. 2007, 20; Lehtonen 2007, 245–246.)  

6.3 Aineisto ja sen hankinta 

Ensisijaisena aineistonhankintamenetelmänä on käytetty strukturoitua päiväkirjamenetelmää, jonka 

lisäksi olemme havainnoineet oppitunteja. Oppilaat ovat kirjoittaneet päiväkirjamerkintöjä jokaisen 

työhön liittyvän kädentaitotunnin (tekstiilityö, tekninen työ, kuvataide) jälkeen. Kirjoittamista ovat 

ohjanneet apukysymykset (liitteet 1–3), joihin oppilaat ovat vastanneet teksteissään. Kaiken 

kaikkiaan aineistoon on päätynyt 204 päiväkirjamerkintää, keskimäärin 9 kirjoitusta oppilasta 

kohden. Merkintöjen pituus on vaihdellut huomattavasti lyhyistä, muutaman rivin teksteistä 

pidempiin, jopa puolentoista arkin mittaisiin kirjoituksiin. 

Aineiston hankintamenetelmänä päiväkirja voi olla strukturoitu tai strukturoimaton. 

Strukturoidussa päiväkirjassa vastataan tarkkoihin kysymyksiin, kun taas strukturoimattomaan 

päiväkirjaan kirjoitetaan vapaammin. (Hirsjärvi ym. 2007, 214.) Päädyimme käyttämään 

strukturoitua päiväkirjamenetelmää, koska halusimme näin varmistaa, etteivät oppilaiden tekstit jää 

pintapuolisiksi tai hyvin lyhyiksi. Ajattelimme, että myös oppilaiden kannalta on helpompaa 

kirjoittaa päiväkirjaa, kun heillä on apukysymyksiä, joiden pohjalta he luovat tekstiä. Liitteen 1 

kysymyksiin on vastattu ensimmäisen suunnittelutunnin jälkeen ja liitteen 3 kysymyksiä on käytetty 

apuna, kun on kirjoitettu koko projektia kokoava blogikirjoitus. Muilla työskentelykerroilla on 

käytetty liitteessä 2 olevia apukysymyksiä.   

Oppilaat kirjoittivat päiväkirjojaan blogeina, jotka loimme internetiin. Sekä blogien luominen 

että niihin kirjoittaminen tapahtui ensimmäisillä kerroilla koulussa, sillä halusimme näin varmistaa, 

että kaikki osaavat käyttää blogia ja että teksti on sisällöltään riittävän monipuolisia. Myöhemmin 

oppilaat kirjoittivat blogimerkintöjä lähinnä kotona mutta tarvittaessa myös koulussa koulupäivien 

jälkeen. Pääsääntöisesti oppilailla oli jokaisen kädentaito-oppitunnin jälkeen 1–4 päivää aikaa 

kirjoittaa tunneista blogiin. Valvoimme tekstien valmistumista ja odotimme, että jokainen koulussa 

ollut oppilas kirjoittaa oppitunneista blogimerkinnän. 

Päiväkirjamenetelmän tukena käytimme osallistuvaa havainnointia. Havainnoinnista tulee 

osallistuvaa havainnointia silloin, kun tutkijat ovat itse jotenkin osallisina tutkittavassa toiminnassa 

tai tapahtumassa (Eskola & Suoranta 1998, 98). Osallistuva havainnointi ymmärretään usein 

syvällisenä osallistumisena ja paneutumisena tutkittavaan aiheeseen, jolloin lähestytään etnografista 

tutkimuksen tekoa. Esimerkiksi Grönfors (1982, 92–98) kuvaa osallistuvan havainnoinnin liittyvän 
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juuri johonkin ryhmään tutustumisella ja sen toimintaan osallistumisena siten, että tutkija sulautuu 

jotenkin tutkittavaan ryhmään ja saavuttaa siinä luottamuksen ja aseman.  

Omassa tutkimuksessamme havainnoinnin tukena käytetään tutkimuspäiväkirjaa, jota 

molemmat tutkimuksen tekijät kirjoittavat tahoillaan. Tutkimuspäiväkirjan tai kenttämuistiinpanojen 

ongelmana on se, että tutkittavien kohteiden läsnä ollessa muistiinpanojen kirjaaminen saattaa johtaa 

kiusalliseen tilanteeseen tai muunlaiseen tilanteen keskeytymiseen. Toisaalta havaintojen 

kirjaamisen lykkäämisestä saattaa seurata tärkeiden yksityiskohtien unohtuminen merkinnöistä. 

Ollakseen luotettavia, muistiinpanojen tulee olla tarkkoja. Luotettavuuden ja tarkkuuden 

lisäämiseksi voi olla järkevää kirjoittaa tutkimustilanteessa ylös oleellisia avainsanoja, joiden 

perusteella varsinaiset muistiinpanot tehdään heti, kun on mahdollista. (Grönfors 1982, 130–132.) 

Kvalitatiivinen tutkimus voi perustua pieneenkin tapausmäärään, eikä sen tavoitteena ole 

lähtökohtaisestikaan tilastollisten yleistysten saavuttaminen. Pienemmällä aineistolla ei toisaalta voi 

myöskään saavuttaa tieteellisesti merkittäviä tuloksia, jotka eivät yleensä pro gradu -töissä olekaan 

tavoitteena (Tuomi & Sarajärvi 2004, 87). Aineiston koko ei kuitenkaan yleensä määrää tutkimuksen 

onnistuvuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa huomio onkin aineiston perusteella rakentuvassa 

teoreettisessa näkökulmassa eikä vain aineistosta kertomisessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksen 

yhteydessä voidaan puhua kyllääntymisestä eli saturaatiosta. (Eskola & Suoranta 1998, 61–62.) 

Saturaatiossa on kyse aineistosta saatavasta uudesta tiedosta – tietyssä vaiheessa aineisto alkaa 

toistaa itseään eikä tarjoa enää uutta tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 89). Esimerkiksi 

eläytymismenetelmätarinoiden kautta kerätyssä aineistossa voidaan pitää suositeltavana rajana 15 

vastaajaa yhtä tarinakehystä kohden. Kuitenkin saturaatioraja on hyvin epämääräinen ja suuresti 

kiinni tutkijan omasta päätöksestä sen suhteen, koska hänen mielestään aineistoa on riittävästi. 

(Eskola & Suoranta 1998, 62–63.)  

Koska kyseessä on kvalitatiivinen tapaustutkimus, voidaan ajatella saturaatiorajan olevan 

kyseenalainen, sillä yleistettävyyteen ei edes pyritä. Tapaustutkimuksen aineiston määrä riippuu 

tutkittavasta kohteesta, joka tässä tapauksessa oli yhden koululuokan 22 oppilaan blogitekstit. 

Luonnollisesti blogitekstien suurempi määrä voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Näkemyksemme 

mukaan tämän kyseisen tutkimuksen saturaatioraja on saavutettu siinä tilanteessa, kun kaikki 

oppilaat ovat kirjoittaneet kaikista käsityö- ja kuvataidetunneista blogimerkinnän. 

Päädyimme tutkimuksessamme käyttämään kaikkien oppilaiden tekstejä. Toisena vaihtoehtona 

olisi ollut vain puolikkaan luokan kirjoitusten hyödyntäminen, jolloin oppilaita olisi osallistunut 

tutkimukseen vain 11. Koska taidevalaisinprojektimme liittyi koko luokan toimintaan ja opetukseen, 

ei olisi ollut myöskään sen takia mielekästä vaatia tekstejä vain osalta oppilaista. 
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6.4 Aineiston analysointi 

Tutkimuksemme on teoriasidonnainen eli analyysimme ei pohjaudu suoraan tiettyyn teoriaan, mutta 

siinä on kuitenkin joitain yhtymäkohtia siihen (Eskola 2001, 136–137). Käytämme tutkimusaineiston 

tulkitsemiseen ja jäsentämiseen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla voidaan tutkia 

kvalitatiivisin keinoin kerättyä tutkimusmateriaalia. Sen avulla saadaan järjestettyä kerätty aineisto 

ja pystytään etsimään esille tulleiden seikkojen mahdollisia yhteyksiä, mutta sen avulla ei voida 

tehdä johtopäätöksiä. Sisällönanalyysissä verrataan esimerkiksi sanojen, fraasien ja asioiden 

esiintymistiheyttä. Sen tukena suositellaan käytettävän kontekstianalyysiä, jolloin asioiden 

esiintymistiheyteen voidaan yhdistää tilanne, jossa asiat ovat ilmenneet. Sisällönanalyysin ja 

kontekstianalyysin yhdistelmälläkin voidaan saavuttaa korkeintaan kuvailevaa tietoa. (Grönfors 

1982, 160–161.) 

Tutkimuksessamme sisällönanalyysin avulla käsitellään oppilaiden kirjoittamia blogitekstejä 

eli päiväkirjamerkintöjä. Kontekstianalyysinä toimivat omat havaintomme luokan toiminnasta ja 

siitä kertovat tutkimuspäiväkirjat. Näin ollen havaintomme ja päiväkirjamerkintämme joko tukevat 

tai vastustavat oppilaiden teksteistä ilmenneitä seikkoja tai tuovat niihin tilanteeseen liittyvää 

selvitystä. Blogitekstit ovat kuitenkin jo valmiiksi pureksittua ja yhteneväiseksi tekstiksi kirjoitettua 

aineistoa, joka saattaa poiketa jonkin verran todellisista luokkahuonetilanteista. 

Analysoinnissa huomio keskittyy aina tiettyyn analyysiyksikköön, joka voi olla esimerkiksi 

sana, lause tai kertomus (Eskola 2001, 155). Tutkimuksessamme analyysiyksikkönä on oppilaiden 

teksteistä ensisijaisesti kappale, mutta joissain tapauksissa myös yksittäinen virke. 

6.4.1 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, joka alkujaan oli käytössä lähinnä kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa kuvattaessa jonkin aineiston jakautumista luokkiin ja kategorioihin, kun haluttiin 

kuvata sisällön olemusta. Sisällönanalyysillä on kuitenkin merkitystä myös kvalitatiivisena 

analyysimenetelmänä, sillä sen keinoin kyetään tekemään päätelmiä tutkimusaineiston suhteesta sen 

asia- ja sisältöyhteyteen. Sisällönanalyysillä tutkitaan lähinnä verbaaleja, symbolisia ja 

kommunikatiivisia sisältöjä, mutta tutkittava aineisto voi olla käytännössä mitä tahansa, kunhan se 

on yhteydessä tutkittavaan ilmiöön ja jos sitä voidaan koota, havainnoida ja analysoida. (Anttila 

2000, 254.) 

Sisällönanalyysissä voidaan käyttää esimerkiksi teemoittelua, tyypittelyä ja luokittelua. 

Teemoittelussa eli tematisoinnissa huomion kohteena ovat aineistosta esiin nousevat teemat, jotka 
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liittyvät tutkimusongelmiin. Tällöin aineistosta eritellään tutkimusongelmien kannalta oleelliset 

aiheet ja teemoitellaan ne aihekokonaisuuksiksi. Teemoiteltuja tekstikatkelmia voidaan käyttää 

tutkijan tekemän tulkinnan perusteluna, aineistoa kuvaavana esimerkkinä sekä tekstin 

elävöittämisessä. Lisäksi niiden avulla voidaan muodostaa aineistosta tiivistettyjä ja pelkistettyjä 

kertomuksia. (Eskola & Suoranta 1998, 175.) Käytännössä teemoittelussa määritellään käytettävät 

teemat ja poimitaan aineistosta niihin sopivia katkelmia. Aineistosta ei vielä tässä vaiheessa poisteta 

osia, vaan ne lähinnä järjestetään uuteen järjestykseen. (Eskola 2001, 143–144.) Erityisen hyvin 

teemoittelu sopii käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseen, jolloin aineistosta poimitaan 

tutkimusongelman näkökulmasta oleelliset asiat. Joidenkin tutkijoiden mielestä teemoittelussa 

keskeistä on aineiston ja teorian tiukka yhteys, jolloin tutkimuksessa on ote aineistosta, joka liitetään 

teoriatietoon. (Eskola & Suoranta 1998, 178–179.) 

Teemoittelussa voidaan käyttää apuna kvantifioimista, jossa keskitytään esimerkiksi 

mainintojen laskemiseen tai tuotosten luokittelemiseen. Kvantifioimista voidaan käyttää erityisesti 

aineiston analysoinnin alkuvaiheessa, mutta yleensä kvalitatiivisen aineiston analysointi vain 

kvantifioimalla ei hyödynnä aineistoa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kvantifioiminen on 

kuitenkin hyvä apu, kun halutaan esimerkiksi taulukoida aineistoa. Taulukoinnissa määritellään 

aluksi analyysisäännöt, minkä jälkeen nimetään analysointiyksiköt, joita pyritään luokittelemaan. 

Tämän jälkeen nimetään analysointiyksiköt, joita pyritään luokittelemaan. Analysointiyksiköt 

sijoitetaan luetteloon, eli tehdään niin sanottu luokitusrunko. Luokitusrungon perustana voi olla 

esimerkiksi tutkijan oma esiymmärrys, aikaisemmat tutkimukset tuloksineen, aikaisempi teoria 

asiasta tai asiantuntijoiden antamat viitteet. Luokittelu on syytä tehdä vähintään kaksi kertaa ja 

mielellään mahdollisimman vähillä keskeytyksillä, jotta luokittelukriteerit ja tutkijan vire eivät 

vaihtelisi ja vaikuttaisi sitä kautta analysointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 164–166; Anttila 2000, 

255.) 

Määrällisessä analysoinnissa voidaan myös keskittyä esimerkiksi vain sanojen 

esiintymistiheyden laskemiseen. Tällöin voidaan puhua sanastoanalyysistä, jossa tarkastelun 

kohteena ovat sanasto ja ilmaisut. (Eskola & Suoranta 1998, 169.) Tyypittelyssä puolestaan aineistoa 

ryhmitellään tyypeiksi. Siinä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia, ja se esitetään tyyppien avulla. 

Aineisto ryhmitellään tyypeiksi eli ryhmiksi, jotka sisältävät samankaltaisia asioita. Tällöin tyypit 

tyypillistävät ja tiivistävät yksittäisiä vastauksia. Kun aineistosta on löydetty tiettyjä tyyppejä, niitä 

voidaan analysoida edelleen ja luoda niille ylätyyppejä. Ennen tyypittelyä aineisto on kuitenkin aina 

jäsennettävä teemoittelun avulla. (Mt. 181.) Teeman ja tyypin ero on lähinnä siinä, että tyypit ovat 

teemoja yleisempiä ja niillä pyritään kuvaamaan vastauksia laajasti (Eskola 2001, 146). 



43 

Lisäksi analysoinnin tukena voidaan käyttää sisällön erittelyä, jonka avulla voidaan kuvata 

aineistoa kvantitatiivisesti. Tällöin lasketaan luokitusyksiköitä (esimerkiksi sanat, lausumat, 

ajatukselliset kokonaisuudet) eli tarkastellaan, kuinka monta kertaa on käytetty tiettyä termiä tai 

mainittu jokin asia. Aineistoa voidaan luokitella ja järjestää monin eri keinoin esimerkiksi 

transformaation avulla, diskurssianalyysin kautta tai aineistolähtöisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 

185–187.) 

Jotta sisällönanalyysi onnistuisi, on huomioitava muutamia seikkoja. Ensinnäkin analyysin on 

oltava objektiivista eli kaikki mitä tehdään, tehdään ennakolta asetettujen tutkimuskysymysten 

vastauksien saamiseksi. Kesken koodauksen ei siis saa muuttaa tavoitteita. Edellä mainittu 

koodauksen toistaminen tai jopa ulkopuolisen koodaajan käyttäminen varmistavat objektiivisuuden. 

Toisekseen sisällönanalyysin tulee olla systemaattista, jolloin koko aineisto huomioidaan 

analyysissa, vaikka se ei tukisikaan tutkijan omaa käsitystä. Viimeisenä tärkeänä seikkana on 

teoreettinen relevanssi, eli analyysin tukeutuminen teoriaan, millä pyritään yleistettävyyteen. Tavoite 

ei voi olla vain sisällön kuvaus, ja tuloksen tulee liittyä ilmiön määrittelyn tai sen taustalla oleviin 

seikkoihin laajemmin. (Anttila 2000, 256.) 

6.4.2 Analysoinnin toteutus 

Sisällönanalyysi alkaa yleensä aineistoon tutustumisella ja sen teemoittelulla. Teemoittelun jälkeen 

aineistoa analysoidaan eli luetaan läpi ja tulkitaan. Tässä vaiheessa on tärkeää ja hyödyllistä tehdä 

muistiinpanoja esimerkiksi merkitsemällä tekstistä tärkeitä kohtia tai kirjoittamalla tekstin viereen 

omia havaintoja ja ajatuksia sekä itse aineistosta että myös sen suhteesta teoriaan. Tämän jälkeen 

pyritään löytämään aineistosta sen tärkeimmät kohdat tutkimuksen tarkoituksen näkökulmasta joko 

keskittymällä mielenkiintoisimpiin asioihin tai pyrkimällä koko aineistoa koskevaan kuvailuun. 

Usein on syytä aloittaa niistä teemoista ja aineiston osista, jotka ovat antoisimpia. Tutkijan ei ole 

kuitenkaan pakko käsitellä kokonaisia teemoja yksi kerrallaan, vaan teemat voidaan pilkkoa 

pienempiin osiin ja tarkastella niitä erikseen. (Eskola 2001, 143–148.) 

 Kun analysoinnin kautta on löydetty aineiston oleellisimmat osat, ne kirjoitetaan auki eli 

kerrotaan omin sanoin siitä, mitä aineistossa on ja miten sitä on tulkinnut. Tämän jälkeen tulkinnat 

on vielä sidottava aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan koko 

tekstiä ja hiotaan se lopulliseen muotoonsa. (Mt. 150–152.) Tiivistettynä analysointimme on edennyt 

aineistoon tutustumisesta teemoittelun kautta tyypittelyyn. Teemoittelun ja tyypittelyn erottaminen 

tutkimuksessamme on jossain määrin vaikeaa, sillä näiden analysointivaiheiden ero on ollut osittain 

häilyvä. 
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KUVIO 3. Analysoinnin eteneminen. Analysointi perustuu oppilaiden blogiteksteihin ja tutkijoiden 

havaintoihin, joita tutkijat ovat tarkastelleet erikseen (valkoiset kohdat) ja yhdessä (vihreät kohdat). 

Koko analysoinnin ajan toimintaa on arvioitu ja tehtyjä päätöksiä tarkastettu. 

 

Olemme analysoineet oppilaiden tekstejä sekä yhdessä että erikseen lisätäksemme luotettavuutta. 

Analysoinnin etenemistä on kuvattu kuviossa 3. Alussa (1.) tutustuimme aineistoon ja muodostimme 

siitä ensikäsityksen erikseen. Pyrimme jo tässä vaiheessa tarkastelemaan aineistoa 

tutkimuskysymysten kautta eli kiinnitimme huomiota erityisesti oppilaiden mainitsemiin ongelmiin 

ja niiden ratkaisuihin sekä eri työvaiheiden kuvauksiin. Olimme toisistamme tietämättä lähestyneet 

asiaa teemoittelemalla (2.) aiheita taulukoihin – toisella näkökulma oli yksittäisen oppilaan 

ongelmissa ja toisella erilaisissa ongelmaryhmissä. Tarkastelimme havaintojamme yhdessä (3.) ja 

kävimme läpi erityisesti ongelmien kohdalla, miten niitä on teemoiteltu. Teemaryhmämme erosivat 

hieman toisistaan otsikoinnin ja osittain sisältönsä puolesta, joten loimme niistä yhtenäiset ryhmät 

(4.). Havaitsimme samalla, että ongelmat voidaan jakaa selkeästi oppilaasta johtuviin ongelmiin ja 

oppilaan ulkopuolisista tekijöistä johtuviin ongelmiin, joita ovat esimerkiksi työvälineiden 

toimimattomuuteen tai puuttumiseen liittyvät ongelmat, opettajien tekemät virheet ja unohdukset 

sekä tiukkaan aikatauluun liittyvät ongelmat. Päätimme keskittyä ongelmiin, jotka ovat aiheutuneet 

oppilaan omasta osaamisesta tai työskentelystä, sillä niihin oppilaat pystyvät itse vaikuttamaan. 

Oppilaista johtuvat ongelmat liittyvät taitoon ja osaamiseen sekä suunnitteluun. Taito- ja 

1. Aineistoon tutustuminen ja ensikäsityksen muodostaminen 

2. Ongelmien teemoittelu 

3. Havaintojen läpikäyminen ja yhdistäminen. 

4. Ongelmien teemoittelu ja tarkasteltavien ongelmien valinta 

5. Kolmea tiettyä työvaihetta koskevien tekstien tarkastelu 

6. Havaintojen läpikäyminen ja yhdistäminen, 
kielennöstyyppien alustava määrittely 

7. Kielennöstyyppien kuvausten täydentäminen tarkastelemalla 
kaikkia blogitekstejä 

8. Havaintojen läpikäyminen ja yhdistäminen, 
kielennöstyyppien lopullinen määrittely 

9. Aineiston tarkastelu käsityöprosessin ja ongelmien 
näkökulmasta 
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osaamisongelmat sisältävät ajattelusta ja oppilaan tiedoista johtuvat ongelmat sekä tekemiseen ja 

osaamiseen liittyvät ongelmat. Suunnitteluongelmiin kuuluvat sekä yksilön omat että ryhmän 

työskentelyyn liittyvät vaikeudet. 

Työskentelyä koskevien tekstien osalta päätimme aluksi (5.) keskittyä vain kolmeen tiettyyn 

työvaiheeseen (ensimmäinen suunnittelukerta, tilkkutyöhön aukon tekeminen lamppua varten sekä 

varjostimen rakentaminen ja kiinnittäminen). Tarkastelimme työvaiheita ensin erikseen, jolloin 

pyrimme löytämään kutakin työskentelyvaihetta koskevista teksteistä yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Tämän jälkeen (6.) kävimme yhdessä läpi havaintojamme ja totesimme, ettei ole 

mielekästä tarkastella vain muutamaa tekstiotetta, koska tällöin ei voida saada kokonaiskäsitystä 

oppilaan kielentämisestä. Kuitenkin alkuperäisten kolmen työvaihetekstin perusteella muodostimme 

viisi kielennöstyyppiä, joihin jaoimme oppilaiden tekstit. Tarkastelimme tämän jälkeen oppilaiden 

tekstejä kokonaisuuksina (7.) ja jaoimme oppilaat uudestaan viiteen ryhmään. Samalla käsitys tietyn 

kielennöstyypin ominaisuuksista täsmentyi.  

Tarkastellessamme tekstejä kokonaisuuksina ja tarkentaessamme oppilaiden ryhmittelyä 

huomasimme, että sama oppilas saattaa eri teksteillään sijoittua eri ryhmiin. Kun olimme 

tarkastelleet tekstejä erikseen, kävimme yhdessä läpi (8.) havaintomme ja havaitsimme, että oppilaan 

kielennöspäätyypin määrittely ei ole kovin yksiselitteistä ja olimmekin määritelleet kolmasosan 

oppilaista keskenämme eri ryhmiin. Tästä johtuen päädyimme siihen, ettei ole mielekästä tarkastella 

kielentämistä ensisijaisesti oppilasryhmittäin vaan kielennöstyypeittäin, jolloin keskeistä ei ole se, 

kuka tai ketkä ovat näin kielentäneet. Tärkeämpää onkin, mitä piirteitä kielennöstyypissä on. 

Koemme tämän ratkaisun myös tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta merkityksellisemmäksi, koska 

näin tutkimukseemme tutustuva henkilö saa käsityksen erityisesti erilaisista kielennöstyypeistä eikä 

ensisijaisesti siitä, millaisia kielentäjiä ja kuinka paljon juuri tässä luokassa on ollut. 

Kun kielennöstyypit oli määritelty, tarkastelimme aineistoa käsityöprosessin ja ongelmien 

näkökulmasta (9.) teoriasidonnaisesti. Erityisesti tässä yhteydessä omat havaintomme korostuivat ja 

tulivat osaksi tutkimustuloksia. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Kielentämistä voidaan tarkastella joko laajemmasta näkökulmasta tai yksityiskohtaisemmin. 

Laajemmasta näkökulmasta kielentämistä tarkastellessa saadaan tietoa oppilaiden työskentelystä, 

mutta yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa voidaan paneutua erityisesti kielentämisen varsinaisiin 

ominaisuuksiin. Laaja näkökulma vastaa kysymykseen ”Mistä on kielennetty?” ja yksityiskohtainen 

näkökulma kertoo ”Miten on kielennetty?”.  

Olemme koodanneet oppilaat sukupuolen ja käsityövalinnaisuuden mukaan. Poikien koodi 

alkaa P-kirjaimella ja tyttöjen T-kirjaimella. Teknisen työn valinnaisuus merkitään tn ja tekstiilityön 

ts. Näin on saatu aikaan ryhmät Ptn, Pts, Ttn ja Tts. Oppilaat erotellaksemme olemme lisäksi 

numeroineet heidät. Jokaisen ryhmän numerointi alkaa ykkösestä, ja oppilaskohtainen numero on 

arvottu. Kokonaisuudessaan luokan oppilaat sijoittuvat seuraavasti: Ptn1 – Ptn8, Pts1 – Pts4, Ttn1 – 

Ttn3 ja Tts1 – Tts7. Koodasimme oppilaat sukupuolen ja käsityövalinnaisuuden mukaan, jotta lukija 

saa oppilaista edes hieman lisätietoa. 

 Taulukossa 2 on koodattu ja kuvattu valaisimeen liittyvät tunnit. Käytämme sitaattien 

yhteydessä oppilas- ja tuntikohtaisia koodeja kontekstin ymmärtämisen helpottamiseksi. 
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TAULUKKO 2. Oppituntien koodit ja tuntikohtaiset kuvaukset 

Koodi Tunnin aihe Tunnin sisältö 

SU 1 Valaisimen suunnittelu Oppilaat suunnittelivat ryhmissä, millaisen valaisimen he 
tekevät. Suunniteltavia asioita olivat valaisimen idea (mikä 
ominaisuus valaisimessa yhdistää ryhmän jäsenien valaisimia ja 
toisaalta erottaa valaisimet muiden ryhmien valaisimista), 
varjostimen muoto ja materiaali sekä jalustaa verhoilevan 
tilkkutyön kuviot ja värit. 

SU 2 Varjostimen suunnittelu Oppilaat suunnittelivat osittain ryhmissä ja osittain yksin 
valaisimiensa varjostimia. Tunnin tavoitteena oli, että oppilas 
tietää, mistä materiaalista ja miten varjostin valmistetaan. 

TS 1 1. tekstiilityön tunti Oppilaat leikkasivat tarvitsemansa kangaspalat. 

TS 2 2. tekstiilityön tunti Oppilaat aloittivat palojen ompelun yhteen. 

TS 3 3. tekstiilityön tunti Oppilaat ompelivat paloja yhteen sekä valmistivat tilkkutyöhön 
lamppua varten aukon ja ompelivat reunat. 

TN 1 1. teknisen työn tunti Oppilaat aloittivat sähkö- tai puuosuutta. Sähköosuudessa 
oppilaat porasivat reikiä piirilevyyn ja mahdollisesti aloittivat 
juottamisen. Puuosuudessa oppilaat sahasivat rimasta jalustan 
reunapaloja. 

TN 2 2. teknisen työn tunti 

TN 3 3. teknisen työn tunti 

Kahdella viimeisellä tunnilla oppilaat juottivat piirilevyyn 
komponentteja sekä sahasivat reunapalat valmiiksi ja kokosivat 
jalustan. 

KO Valaisimen kokoaminen Oppilaat viimeistelivät tekstiili- ja teknisen työn osuuksia sekä 
valmistivat ja kiinnittivät varjostimen. Tunnin jälkeen oppilaat 
mahdollisesti jatkoivat varjostinta vielä välituntien aikana. 

PK Projekti kokonaisuudessaan Oppilaat kirjoittivat projektin kokoavat tekstit, joissa he 
kertasivat työskentelyjärjestystään ja mieleenpainuvimpia 
ongelmiaan sekä arvioivat lopullista työtään ja ajankäyttöään. 

 

7.1 Käsityöprosessin kielentäminen 

Käsityöprosessiin kuuluu toteutuksen lisäksi työvaiheiden arviointi ja suunnittelu, jotka kulkevat 

mukana läpi koko prosessin. Oppilaiden teksteissä käsityöprosessin kuvauksessa keskitytään lähinnä 

konkreettisen toteutuksen kuvaamiseen, mutta teksteissä on kuitenkin joitain mainintoja myös 

suunnittelusta ja oman työn arvioinnista.  

Teksteistä käy ilmi, että osa oppilaista on nähnyt käsityöprosessin pääsääntöisesti yhtenäisenä 

jatkumona eikä toisistaan erillisinä tunteina. Vaikka monet oppilaat ovat keskittyneet 

blogimerkinnässään vain tietyn tunnin sisältöjen kuvaamiseen, joillain on teksteissään huomioita 

edeltävistä ja tulevista oppitunneista: 

-- Viime kerralla olin saanut tilkut leikattua ja laitettua kiinni 

suunnitelmapaperiin, joten pääsin heti aloittamaan ompelusta. -- (Tts5, TS 2) 
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-- Minä rupesin tietenkin ompelemaan verhoilu paloja kiinni. Onneksi olin viime 

tekstiili tunnilla saanut ne jo leikattua. -- (Ptn1, KO) 

-- Ensimmäiseksi aloin kiinnittämään puurimoja vanerilevyyn, se jäi minulta 

viimeksi kesken. -- (Ttn2, TN 3) 

-- Ongelmina olivat ne, että virtapiiri ei toiminut ja se, että kun sahasin kotelon 

päätyä niin siitä tulikin liian pitkä. -- Ratkaisu ensimmäiseen ongelmaan oli se, 

että yksi johdin virtapiirissä oli väärin päin.Ensi tunnilla vaihdan sen toisin päin. 

-- (Pts2, TN 2) 

-- Odotan suuresti sitä, että pääsen tekemään työhöni rungon. (Pts1, TN 1) 

Työskentelyä koskevista teksteistä käy ilmi, että suurin osa oppilaista näkee projektiin liittyvät tunnit 

oppiainejakoisesti ja vain muutamat yhtenäisenä kokonaisuutena. Näkemysten erot ilmenevät 

erityisesti otsikoissa ja koko projektia koskevassa blogitekstissä. Oppiainejakoisessa näkemyksessä 

oppilas on otsikoinut blogitekstinsä oppiaineen mukaan ja/tai kertoo projektin vaiheista 

oppiaineittain. Kokonaisuusnäkemyksessä otsikoissa on käytetty oppiaineesta riippumatta samaa, 

projektia kuvaavaa sanaa ja/tai projektin vaiheista kerrotaan ennemmin työvaiheittain kuin 

oppiaineittain. 

Toteutuksen ohessa tapahtuvaa suunnittelua ja työskentelyä edeltäviä toimenpiteitä on kuvattu 

muun muassa seuraavasti: 

-- Ennen kuitenkin töiden aloittamista, kerrattiin missä järjestyksessä kannattaisi 

ommella tilkut yhteen. Jokaisen ryhmä tilkkutyö suunnitelma piirrettiin 

taululle(oltaisiin käytetty dokumentti kameraa, jos se olisi saatu päälle) ja 

ehdoteltiin missä järjestyksessä tilkut ommeltaisiin. Kun kaikkien suunnitelmat 

oltiin käyty läpi, jatkettiin tilkkutöitä. -- (Tts7, TS 3) 

-- Ekana saimme pussit, joissa oli sisällä jotain virtapiirejä ja muita 

sähköhommeleita sekä ohjeet. Aluksi en meinannut ymmärtää ohjeista mitään, 

mutta sitten kun rupesin katselemaan osia niin aloin ymmärtämään myös ohjeita. 

-- (Pts1, TN 1) 

Vaikka oppilaiden teksteissä toteutuksen aikana tapahtuvaa suunnittelua on kuvattu melko vähän, 

havaintojemme mukaan oppilaat ovat suunnitelleet pieniä asioita koko prosessin ajan. Läheskään 

kaikista teksteistä ei käy esimerkiksi ilmi, miksi oppilas on päätynyt ompelemaan tilkut yhteen 

tietyssä järjestyksessä tai miten hän on onnistunut sahaamaan rimat jalustaa varten juuri tietystä 

kohdasta ja tiettyyn suuntaan. Näissäkin tilanteissa oppilaat ovat tunneilla suunnitelleet toimintaansa 

ja käyneet tarvittaessa kysymässä opettajalta neuvoa tai varmistusta siitä, että he etenevät oikein. 

Erityisesti suunnittelutunneilla havaitsimme puutteita työvaiheiden suunnittelussa. Oppilaat 

eivät useinkaan tarkastelleet suunnittelua riittävän yksityiskohtaisesti eivätkä nähneet, että 
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esimerkiksi lauseessa ”varjostin kiinnitetään työhön jotenkin” on täydennettävää tai tarkennettavaa. 

Vaikka oppilaat eivät välttämättä itse havainneet puutteita, he kuitenkin ymmärsivät niiden 

olemassaolon toisen oppilaan tai opettajan huomauttaessa niistä. Projektin aikana huomasimme, että 

oppilaat kehittyivät yksityiskohtaisessa suunnittelussa, ja he oppivat esittämään muiden 

suunnitelmista oivallisia kysymyksiä. Vaikka suunnitelmat kehittyivät projektin aikana kiitettävästi, 

oli valaisimien kokoamistunnilla silti paljon tilanteita, joissa oppilas ei tiennytkään, miten hänen 

tulisi toimia. 

Suunnittelussa oppilaiden huomio on ollut erityisesti tuotoksen visuaalisuudessa, ja 

käytettävyys ja toimivuus onkin huomioitu suunnittelussa melko harvoin. Lisäksi teksteissä on vain 

joitain mainintoja siitä, että oppilaat ovat kiinnittäneet suunnittelussa huomiota taitoihinsa tai 

ajankäyttöön. Koska oppilaat eivät kiinnittäneet suunnittelussa huomiota tuotoksen käytettävyyteen, 

on valmistuneiden valaisimien joukossa joitain, joihin on esimerkiksi mahdotonta vaihtaa polttimoa 

valaisimen kuvun takia. Seuraavissa esimerkeissä suunnittelussa on huomioitu ensisijaisesti omat 

taidot sekä tuotoksen käytettävyys. 

-- Sen jälkeen suunnittelimme, miten asettelemme tilkkutyöt. Oli otettava 

huomioon, ettei tilkkutyöstä tule liian monimutkaista, sillä monimutkaista työtä 

olisi vaikea ommella. -- (Tts5, SU 1) 

-- En ollut aivan varma oisinko tehnyt rungon siten, että se olisi peittnyt lampun 

kokonaan, mutta siinä olisi tullut ongelmaksi lampun vaihto. Joten päätin, että se 

ei peitä lamppua kokonaan. -- (Pts1, SU 2) 

Omaa työskentelyä sekä tuotosta tai sen osia on arvioitu vaihtelevasti. Pääsääntöisesti oppilaiden 

huomio on kiinnittynyt tietyn osan onnistumisen arviointiin. Oppilaat ovat voineet arvioida sitä, 

miten hyvä jokin valinta tai päätös oli tai miten hyvin jonkin työvaiheen toteutus onnistui. 

Kuitenkaan oppilaat eivät yleensä ole kertoneet tarkemmin, miksi tuotos on onnistunut hyvin tai 

miksi valinta oli oikea. 

-- Ensin ompelin kokeeksi hukkapalalla, ja se osoittautuikin hyväksi, sillä 

alalangan lisäksi alhaalta tuli myös ylimääräisiä langanpätkiä. -- (Ttn3, TS 2) 

-- Ongelmia oli että ompelin vinoon ja sitten piti purkaa koko  sauma enkä ehtinyt 

tehdä mitään enempää kuin tehdä vinon sauman ja purkaa sen. En tarvinnut 

mitään apua siihen koska se oli niin tylsää ja mun piti sitten purkaa koko höskä. 

Ja se kismitti koska enää mitää jaksanut tehdä mitään. Kuitenkin sain sen 

nopeasti tehtyä vähän paremmaksi ja silitettyä. -- (Ptn2, TS 2) 

-- Menin ensimmäiseksi juottamaan uuden resistorin kiinni piirilevyyn. Onnistuin 

siinä ihan hyvin, koska asia oli jo aikaisemmilta tunneilta tuttua juttua. -- (Tts2, 

TN 3) 
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Vain hyvin harvoissa teksteissä oppilaat arvioivat työskentelyä itsessään eivätkä työskentelyn 

lopputulosta. Oppilaat eivät myöskään arvioi itseään toimijoina. 

-- Olisin voinut saada työni aikaisemmin valmiiksi, koska kulutin joihinkin 

asioihin ihan liian kauan aikaa ja jouduin viimeistelemään työni välitunneilla. 

Yritin käyttää ajan hyödyksi mahdollisimman monella tavalla. Kuitenkin jossain 

vaiheessa tuntui jäävän "loukkuun" siinä, että en saisi työtäni koskaan valmiiksi, 

kun jokin asia vei kauhean paljon aikaa. Myös kulutin aikaani kyselemiseen, 

koska halusin olla varma siitä, että teenhän kaiken oikein, koska halusinhan minä 

hyvän lopputuloksen, mutta olisin voinut olla vähäsen oma-alotteisempikin. -- 

(Tts2, PK) 

Opettajan näkökulmasta oppilaiden oman työn arviointi on korostunut erityisesti silloin, kun työ ei 

ole onnistunut odotetulla tavalla. Tällöin oppilas on ilmaissut ääneen tyytymättömyytensä työhön ja 

kysynyt opettajalta, voiko työn korjata ja miten korjaus tapahtuu. Myönteistä arviointia on myös 

tapahtunut jonkin verran, mutta pääasiassa onnistumiseen liittyviä kommentteja ei ole kohdistettu 

suoraan opettajalle vaan ennemmin todettu ääneen yleisesti tai kaverille.  

Varsinaisessa eli ei-teollisessa käsityössä valmistuvan tuotoksen ei pääsääntöisesti ajatella 

olevan prototyyppi kuten teollisessa käsityössä ajatellaan. Tuotos onkin yleensä ainoa kappale, jota 

vähitellen kokeillaan, parannellaan, tutkitaan ja korjaillaan ilman erillisiä esivaiheita. (Anttila 1993, 

201–202.) Oppilaiden teksteistä ilmenee hyvin, että he näkevät työskentelyn prosessina, jossa työtä 

kehitellään ja parannellaan tehtyjen huomioiden perusteella. 

-- Olin keskiviikkona ehtinyt kiinnittää neljä terälehteä kiinni keskustaan ja 

minulta puuttui vielä kaksi. Kaverini tuli ehdottamaan, että jos lisäisinkin vielä 

pari terälehteä, niin kukka ei näyttäisi niin harvalta. Päätin lisätä yhden 

terälehden, jotta niitä olisi ollut sitten pariton määrä. Lopullisessa 

varjostimessani olisi sitten seitsemän terälehteä. -- (Tts2, KO)  

-- Lopputunnista sain uuden idean, että voisin kotona tehdä kultaisesta 

rautalangasta kruunun siihen kehikon yläpuolelle. -- (Tts1, KO) 

-- Mutta reiät tehtiin ensin. Ensin vain kuuntelimme ohjeet, ja sitten teimme mitä 

piti. No ainakin melkein, sillä ainakin minä jouduin tekemään reiän melkein 

kokonaan alusta mokattuani sitä ensimmäisen kerran tehdessäni. -- (Ptn6, TS 3) 

Toisaalta lopullinen tuotos voi kuitenkin sisältää osia, jotka on nähty enemmän teollisen käsityön 

omaisina prototyyppeinä. Näissä osissa on kokeiltu jotain työskentelymenetelmää, mutta 

lopputuloksen ollessa epämieluisa osa on hylätty kokonaan ja pyritty tekemään edellistä parempi 

versio. Tällainen prototyyppimalli esiintyy oppilaiden teksteissä vain harvoin. 
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-- Sillä aikaa kun opettaja otti johdinta pois tein puisia neliöitä "tukipilareiksi". 

En ehtinyt tehdä kuin yhden neliön, mutta siitä tuli huono, joten en voinut käyttää 

sitä. --  (Pts2, TN 3) 

-- Sillä aikaa, kun opettaja etsi sitä menin sahamaan puisia neliöitä. Löysin 

varastosta sopivaa puurimaa. Sahasin rimasta kolme neliötä. -- Porasin neliön 

keskelle reiän, joka oli noin puolivälissä puuta. Reiän keskelle tein toisen reiän, 

johon mahtuisi varjostimeni pillit. Varjostimen tuet onnistuivat täydellisesti. --  

(Pts2, KO) 

Joutsenlahden (2009) kielentämiseen liittyviä malleja voidaan osittain soveltaa myös käsityön 

kielentämisen yhteydessä. Standardimallissa oppilaat käyttävät vain matematiikan symbolikieltä, 

joten mallin hyödyntäminen tutkimuksessamme on haastavaa. Sen sijaan kertomus-, tiekartta- ja 

päiväkirjamalleja voidaan osittain soveltaa myös käsityöprosessin kielentämisessä. 

 Käsityöprosessin kielentämisessä oppilaiden kerrontatapa on ollut lähellä erityisesti juuri 

kertomus-mallia; oppilaat ovat kertoneet kunkin tunnin kohdalla toteutusvaiheistaan kronologisessa 

järjestyksessä ja jäsentäneet etenemistä mahdollisesti kappaleisiin työvaiheittain. Sen sijaan oppilaat 

eivät ole juurikaan käyttäneet tiekartta-mallin mukaista etenemistapaa – vain joissain tapauksissa 

oppilaat ovat saattaneet kertoa lähinnä ongelmistaan tiekartta-mallin tyylisesti luettelemalla ensin 

kaikki ongelmat ja kertomalla niistä sen jälkeen tarkemmin. Käsityöprosessin kohdalla teksteissä on 

päiväkirja-mallille tyypillisiä omia merkintöjä ja huomautuksia, mutta niiden ensisijainen tarkoitus 

ei todennäköisesti kuitenkaan ole kirjoittajan ajattelun jäsentämisessä. Onkin huomioitava, että 

blogikirjoitukset on kirjoitettu oppitunnin jälkeen, kun varsinainen työskentely on jo loppunut. Jos 

kirjallista kielentämistä olisi ollut mahdollista toteuttaa oppituntien aikana, oppilaiden omia, 

ajattelua selkeyttäviä merkintöjä olisi saattanut olla enemmän.  

Oppilaat ovat käyttäneet käsitteitä hyvin vaihtelevasti. Joillain oppilailla käsitteet ovat lähes 

poikkeuksetta oikein, kun taas joillain on paljon omia nimityksiä työvälineille. Teksteissä 

esimerkiksi elektroniikkaporasta on puhuttu käsitteillä pieni pora, pienempi pora, hammaslääkärin 

pora, millipora ja ”pieni pora, joka muistuttaa sähköhammasharjaa”. Virheelliset käsitteet korostuvat 

erityisesti teknisen työn kuvauksissa, mikä saattaa johtua siitä, että tekstiilityön tunneilla oli käytössä 

melko vähän laitteita. Lisäksi laitteet, joita tekstiilitöissä käytettiin, olivat oppilaille entuudestaan 

tuttuja jo arkipäivän askareista.  

Käsitteen hallintaan kuuluu muun muassa, että yksilö hallitsee ylä- ja alakäsitteiden käytön 

(Sarmavuori 1982, 61). Oppilaiden teksteissä onkin käytetty vaihtelevasti käsitteiden hierarkiaa. 

Esimerkiksi porista on puhuttu enemmän alakäsitteillä kuin pora-yläkäsitteellä, mutta sen sijaan 

esimerkiksi jiirisahasta on käytetty lähinnä saha-käsitettä. Vaikka käytetyt alakäsitteet saattavat olla 
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itse keksittyjä, teksteistä käy kuitenkin ilmi, että oppilaat ovat usein pyrkineet käyttämään tarkempia 

alakäsitteitä yläkäsitteiden sijaan.  

Havaintojemme mukaan oppilaat puhuivat tunneilla usein omilla käsitteillä tai kiertämällä 

oikean käsitteen. Oppilas saattoi käyttää esimerkiksi purasimesta ilmaisua ”se ihme terä millä saa 

tehtyä alun”. Ensimmäisillä blogikirjoitustunneilla huomasimmekin, etteivät kaikki käsitteet ole 

hallussa. Oppilaat kysyivät useita oikeinkirjoitukseen liittyviä kysymyksiä (esimerkiksi 

kirjoitetaanko aioimme / aijjoimme tai kauempaa / kauenpaa), joiden lisäksi he halusivat myös 

tarkennusta siihen, mitä työvälinettä he käyttivät tunnin aikana. Koska blogimerkinnöistä vain 

ensimmäiset on tehty koulussa opettajien kanssa, ei oppilailla ole myöhemmissä teksteissä ollut 

välittömästi mahdollisuutta kysyä neuvoa opettajalta. Tosin tekstejä on viimeistelty lopuksi 

koulussa, jolloin oppilaalla olisi ollut mahdollisuus tarkentaa käyttämäänsä käsitettä.  

Koska valaisimia on tehty ryhmissä, on oppilaiden huomio kiinnittynyt oman työskentelyn 

lisäksi myös ryhmän toiminnan kuvaukseen. Pääsääntöisesti ryhmätyöskentely on sujunut hyvin, 

vaikka luonnollisesti ryhmän jäsenillä onkin voinut olla eriäviä mielipiteitä. Suurimpia ongelmia 

ryhmätyöskentelyssä on ollut yksimielisyyden tavoittaminen, johon on haettu ratkaisua joko 

kompromissilla tai töiden yksilöllistämisellä. Yleinen ryhmän päätöksenteon malli onkin 

yksimielisyys eli konsensus, jolloin ryhmä pyrkii päätökseen yhteisen myöntymisen avulla 

(Pennington 2005, 163). 

-- Ryhmämme toiminta sujui todella hyvin, meillä ei ollut juuri ollenkaan 

erimielisyyksiä, jos oli niin ne olivat todella pieneiä ja niistä päästiin nopeasti 

yhteisymmärrykseen. -- (Ttn2, PK) 

-- Hetken kuluttua meille tuli erimielisyyksiä varjostimen tarkasta sijainnista ja 

siitä, millä materiaalilla se päällystettäisiin. Päädyimme erityisesti vanhoihin 

muovikasseihin ja mahdollisesti johonkin muuhun kierrätysmateriaaliin, jos 

sattuisimme sellaista löytämään. -- (Ptn7, SU 2) 

-- En ollut samaa mieltä työn väreistä. Mielestäni ne olivat huonot tuohon työhön, 

sillä ne olivat liian tylsiä värejä. Päätimme, että jokainen päätti omat värinsä 

valaisimeensa, koska niin kaikki olivat tyytyväisiä ja eivätkä työt saaneet olla 

identtiset. Valitsemani värit, olivat valkoinen, limenvihreä ja musta. Niistä saa 

varmasti tehtyä hienon tilkun. -- (Pts2, SU 1) 

Eräs oppilas kuvaa lisäksi tilannetta, jossa hän on kokenut oman asemansa uhatuksi: 

-- Ongelmia ei tullut alkuun, mutta kun meidän ryhmän piti esittää ryhmän idea 

ryhmän yksi jäsen koko ajan huomautteli kaikesta. Vaikka meidän piti keskustella, 

että mitä työssa on vikana tai halutaan muuttaa. Kaikki oli hiljaa, mutta kun 

meidän piti esitellä hän rupesi puhumaan virheistä, joten hän nolasi minut. -- 

(Ptn3, SU 2) 
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Oppilaiden tekstit ryhmätyön sujumisesta tukevat hyvin omia havaintojamme. Pääsääntöisesti 

yhteistyö oppilaiden välillä oli hyvää, eikä erityisen suuria konflikteja ollut yhtään. Oppilaat toimivat 

ryhmissä erityisesti suunnittelutunneilla, jolloin ryhmistä erottui selkeästi kaksi eri tyyliä tehdä 

ryhmätyötä. Osassa ryhmistä vuorovaikutus oli hyvää, ja kaikki ryhmänjäsenet osallistuivat 

suunnitteluun. Näissä ryhmissä esitettiin paljon ehdotuksia ja kysyttiin muiden mielipiteitä siitä, 

voisiko asian tehdä tietyllä tavalla. Kuitenkin myöhemmillä oppitunneilla vain yksi ryhmä korostui 

ryhmätyöskentelyssään jakamalla tehtäviä ryhmän jäsenten kesken:  

-- [Pts1]  ja [Pts4] hoitivat silityksen melkein kokonaan. Sillä välin minä aloin 

leikata omia palojani.  Kun pojat saivat palat silitettyä, ryhdyimme kaikki 

leikkaamaan paljoa. Päätimme, että minä leikkaan kaikkien limen vihreät palat, 

[Pts1]  mustat ja [Pts4]  valkoiset. -- (Ttn1, TS 1) 

Toisissa ryhmissä sen sijaan yhteistyö oli puutteellista. Tällöin ryhmässä oli joko kaksi dominoivaa 

jäsentä, jotka eivät antaneet kolmannelle vaikuttamismahdollisuuksia, tai kaksi passiivista jäsentä, 

jotka eivät omasta tahdostaan osallistuneet suunnitteluun juuri ollenkaan. 

7.2 Ongelmien ja niiden ratkaisuprosessien kielentäminen 

Oppilaiden teksteissä esiintyvistä ongelmista löytyy sekä jäsentyneitä että jäsentymättömiä 

ongelmia. Jäsentyneet ongelmat liittyvät yleensä oppilaan työskentelyyn, kun taas jäsentymättömiä 

ongelmia on erityisesti suunnitteluvaiheessa. Jäsentyneissä ongelmissa keskeistä on, että oppilas 

tietää, mitä hänen pitäisi tehdä, mutta hän ei tiedä, miten hän sen tekee. Päämäärä on siis tiedossa, 

mutta sen saavuttaminen ei ole täysin selkeää. Yleensä jäsentyneisiin ongelmiin on löytynyt vastaus 

opettajalta, toiselta oppilaalta tai ohjekirjasta. Ohjeita ja ohjekirjoja on käytetty apuna vain 

muutamissa tapauksissa, ja useimmiten taustalla on vaikuttanut opettajan kehotus katsoa neuvoa 

ohjeesta. Yleisimmin oppilaat ovatkin kysyneet apua juuri opettajalta. 

-- Toisena ongelmana oli, että en muistanut miten juotetaan tinaa, mutta opettaja 

kertoi miten juotetaan. -- (Tts1, TN 2) 

-- Sitten siitä koneesta jolla olin ommelut loppui alalanka ja kaapissa ei ollut 

enään valkoista alalankaa, joten minun piti puolata. Minä en muistanut miten 

puolataan. Katsoin sitten ohjekirjasta ohjeita. Niistä en ymmärtänyt oikein 

mitään. Mietin ja yritin siinä aika pitkään eikä tullut mitään. Pyysin opettajani 

avuksi. Hän auttoi minua vähän, mutta sitten taas tuli ongelma. Kysyin kaveriltani 

neuvoa ja hän auttoi minua. Alalanka oli jo puolattuna ja yritin saada sitä 

ompelukoneeseen, mutta se ei meinanut mennä. Kaverini tuli taas auttamaan 

minua siinä ja saimme sen yhdessä hyvin paikoilleen. -- (Tts6, TS 3) 
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Pääsääntöisesti oppitunneilla oppilaille ei ole erikseen tarjottu opetustuokioiden lisäksi ohjeita. 

Kuitenkin erityisesti tekstiilityön tunneilla oppilailla on ollut mahdollisuus opettajalta kysymisen 

sijaan katsoa apua ohjekirjasta, omatoimiohjeesta tai esimerkkityöstä. Ompelukoneen langoituksen 

yhteydessä oppilaat hyödynsivät ohjekirjoja opettajan kehotuksesta, ja osa oppilaista tukeutui niihin 

itsenäisesti myös myöhemmillä tunneilla. Tilkkutyöhön tulevasta aukosta oli tehty omatoimiohje, 

jossa konkreettisten esimerkkien ja kirjallisten ohjeiden avulla selitettiin vaiheittain aukon 

valmistaminen. Osa oppilaista työskenteli hyvin itsenäisesti ja kävi ilman opettajan kehotusta 

katsomassa apua omatoimiohjeesta. Suuri osa kävi kysymässä ensin apua opettajalta, mutta pystyi 

kuitenkin ratkaisemaan ongelmansa ohjeen avulla. Toiset oppilaat sen sijaan tarvitsivat 

omatoimiohjeen lisäksi opettajan suullisen selityksen ja tuen. Kaiken kaikkiaan suosituin 

ongelmanratkaisukeino työskentelyn aikana oli kaikilla oppitunneilla yleensä opettajalta kysyminen. 

Joissain tapauksissa oppilaat pyrkivät ratkaisemaan ongelman itsenäisesti, mutta saattoivat tällöinkin 

varmistaa opettajalta, onko heidän toimintatapansa tämän mielestä oikea.  

Jäsentymättömissä ongelmissa korostuu se, ettei päämäärä ole tiedossa. Ongelmaa ei 

myöskään välttämättä tiedosteta itse, vaan se hahmottuu työskentelyn ohessa mahdollisesti muiden 

oppilaiden avustuksella. Ongelmanratkaisuprosessia on kuvattu vähän, mutta pääsääntöisesti 

ratkaisua on haettu pohtimalla eri vaihtoehtoja tai kysymällä opettajalta ratkaisuehdotuksia. 

Jäsentymättömiä ongelmia esiintyy oppilaiden teksteissä erityisesti suunnittelutuntien kuvauksien 

yhteydessä, ja muulloin niitä onkin hyvin vähän.  

-- Meidän ei oikeastaan pitänyt ainakaan meidän mielestä pitäny suunitella 

mitään, mutta kunesitimme, niin huomasimme palautteesta, että meidän pitäsi 

vielä miettiä muutamia asioita kuten miten saamme pillit pysymään pystyssä 

ilman mitään apua ja miten kiinnitämme pillit työhön kiinni. -- (Pts3, SU 2) 

-- Vaikein ongelma ratkaista oli miten tehdä varjostimelle kun unohdin tehdä ne 

kaksi rautalangan reikää. Se oli vaikein ongelma, koska alkuperäinen 

suunnitelma oli mielestäni paras. Tähän olisi ollut monia ratkaisuja mutta meidän 

harjoittelija ehdotti yhtä ratkaisua ja päätin ottaa sen, koska ajattelin sitä 

parhaaksi koska meitä opettava ihminen kertoi sen minulle. -- (Ptn8, PK) 

Havaintojemme mukaan jäsentymättömiä ongelmia esiintyi todellisuudessa enemmän kuin teksteissä 

on mainittu. Näissä tapauksissa oppilas oli tyypillisesti pohtinut suunnitteluun tai valmistamiseen 

liittyvän ongelman ratkaisuja itsenäisesti ja kysyi lopulta apua opettajalta, kun ei itse keksinyt 

toimivaa ratkaisua tai ei osannut päättää vaihtoehdoista parasta. Usein jäsentymättömien ongelmien 

kohdalla ongelmanratkaisu oli pohdintaa ja vuoropuhelua opettajan ja oppilaan välillä – he miettivät 

yhdessä, miten ongelma kannattaisi ratkaista. Kuitenkin erityisesti projektin loppupuolella ajan 
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vähetessä keskustelut supistuivat ja pohdinnan sijaan opettaja ehdotti muutamaa ratkaisuvaihtoehtoa, 

joista oppilas valitsi mielestään parhaan. 

Oppilaat eivät ole kuvanneet ongelmanratkaisuprosessiaan kovin laajasti. Polyan 

ongelmanratkaisumalli (ongelman ymmärtäminen, ratkaisusuunnitelman kehittäminen, suunnitelman 

toteuttaminen ja ratkaisun onnistumisen arviointi) näkyy teksteissä osittain, mutta on pääsääntöisesti 

puutteellista. Vaikka teksteistä ei voidakaan erotella osia, jotka kuvaisivat tarkasti Polyan 

ongelmanratkaisumallin vaiheita, oppilaiden ongelmanratkaisu on kuitenkin suurelta osin 

noudattanut Polyan mallia. Usein oppilaat toteavat, mikä ongelma on ollut. Tämän jälkeen oppilaat 

vaihtelevasti joko vain toteavat sen ratkaisun tai kertovat tarkemmin, miten he ovat ratkaisseet 

ongelman. Teksteissä ei näy lainkaan ratkaisusuunnitelman kehittämisvaihe, vaan ongelman 

toteamisen jälkeen oppilaat siirtyvät heti suunnitelman toteuttamiseen. Mahdollisesti tämäkin vaihe 

on jätetty kertomatta ja päädytty heti ratkaisun onnistumisen arviointiin. Ratkaisuakaan ei ole 

yleensä tarkasteltu kovin yksityiskohtaisesti, vaan pääsääntöisesti oppilaat ovat todenneet, 

onnistuiko tai epäonnistuiko ratkaisu. Oppilaiden teksteistä ei myöskään käy aina ilmi, mistä ratkaisu 

ongelmaan on tullut. Havaintojemme mukaan yleensä näissä tilanteissa ratkaisu on saatu opettajalta, 

eikä se ole niinkään oppilaan itse keksimä ratkaisu. 

Teksteissä ilmenee harvoin konkreettisesti, mitä ongelmanratkaisumenetelmää oppilas on 

käyttänyt. Pääsääntöisesti ongelmia on lähestytty työskentelemällä taaksepäin, sillä oppilailla on 

ollut mielessään ihannetila ja tavoite siitä, miltä tuotoksen tai sen osan pitäisi näyttää. Jotta he 

tavoittaisivat tämän tilan, heidän on pitänyt pohtia keinoja sen saavuttamiseksi. Myös yritys ja 

erehdys -menetelmää on käytetty, vaikka sitä koskevia mainintoja onkin vähän. Havaintojemme 

mukaan yritys ja erehdys -menetelmää käyttäneet oppilaat ovat työskennelleet pääsääntöisesti 

itsenäisesti. 

-- Ongelmaksi tuli se, että kupu ei meinannut tulla oikean mittaisiksi. En etsinyt 

ongelmaan ratkaisua vaan koitin vain uudestaan ja siitä tuli hyvä. -- (Ptn3, KO) 

Ongelmanratkaisun taustalla ollut ajattelutapa on oppilaasta riippuen ollut divergentti tai 

konvergentti. Ajattelussa on voinut olla myös piirteitä molemmista ajattelutavoista, mutta 

pääsääntöisesti ajattelu muistuttaa lähinnä konvergenttia. Divergentti ajattelu näkyy erityisesti 

suunnitteluvaiheessa, jolloin oppilailla on voinut olla hyvin lennokkaita ideoita ja ajatuksia. Kun 

suunnitelmia on pitänyt tarkentaa, mukaan on tullut kriittisempi ja loogisempi konvergentti ajattelu, 

ja oppilaat ovat pyrkineet toteuttamiskelpoiseen ja toimivaan suunnitelmaan. 

-- Ensimmäisessä vaiheessa kuitenkin suunnnittelimme ryhmässämme hieman isoa 

ja ehkä liian työlästä systeemiä. Myöhemmässä vaiheessa totesimme, että 



56 

valmistusaineita kuluisi ehkä vähän liikaa, joten pienensimme sen kokoa. -- (Ptn6, 

SU 1) 

Havaintojemme mukaan divergentti ajattelu on näkynyt oppitunneilla enemmän kuin mitä teksteistä 

käy ilmi. Oppilailla on voinut olla huimia ideoita ja suunnitelmia, mutta he eivät ole kertoneet niistä 

blogiteksteissään.  

7.3 Kielennöstyypit 

Edellä oppilaiden käsityöprosessin ja ongelmien kielentämistä on kuvattu yleisellä tasolla ja laajoina 

kokonaisuuksina. Kielentämistä voidaan kuitenkin tarkastella myös yksityiskohtaisemmin. 

Joutsenlahden (2009) aiemmin esitellyt matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisujen kielentämisen 

mallit kuvaavat lähinnä sitä, miten kielentäminen on edennyt. Kielentämisen etenemisen sijaan 

halusimme kuitenkin tarkastella, millaisia kielennöstyylejä on. 

Olemme luoneet viisi kielennöstyyppiä: suppea kielennös, päiväkirjakielennös, 

raporttikielennös, ohjekielennös ja jäsentynyt kielennös. Tyyppien määrittelyssä olemme 

kiinnittäneet huomiota ensisijaisesti tekstin sisältöön eikä niinkään sen pituuteen. Suppea kielennös 

kertoo vähiten oppilaan ajattelusta ja osaamisesta, kun taas ohje- tai jäsentynyt kielennös sisältää 

runsaammin informaatiota oppilaan työskentelystä, oppimisesta ja ajatusprosesseista. Tämän takia 

koemme, että ohje- ja jäsentynyt kielennökset ovat tavoiteltavimpia kielennösmuotoja. Oppilaiden 

tekstit voi joissain tapauksissa sijoittaa useaankin eri kielennöstyyppiin, sillä tyyppien rajat ovat 

melko häilyvät. Lisäksi samassa tekstikatkelmassa voi esiintyä piirteitä useasta eri kielennöstyypistä. 

Olemme määritelleet tekstin tyypin sen mukaan, mikä ominaisuus siinä on vallitsevin. Toisin sanoen 

yhdessä blogimerkinnässä voi olla useamman kielennöstyypin mukaista tekstiä, koska 

pääsääntöisesti analysointiyksiköt ovat olleet kappaleita ja toisinaan myös pitkiä, lähes kappaleen 

pituisia virkkeitä. 

Kielennöstyypeistä suppeassa kielennöksessä sisältö on niukkaa, työvaiheet ja ongelmat on 

kuvattu hyvin pääpiirteittäin tai tekstissä on keskitytty vain yhteen aiheeseen. Päiväkirjakielennökset 

saattavat olla pituudeltaan pitkiäkin, mutta niistä ei välity juurikaan tietoa oppilaan tekemisistä tai 

kohtaamista ongelmista vaan huomio on työskentelyn ja oppimisen kannalta epäoleellisissa asioissa. 

Raporttikielennöksissä puolestaan työvaiheet ja kohdatut ongelmat on mainittu, mutta niitä ei ole 

tarkasteltu lähemmin. Ohjekielennöksissä sen sijaan työvaiheet ja ongelmat on kuvattu hyvin 

yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta ja jäsentyneissä kielennöksissä on pohdittu ja perusteltu tehtyjä 

valintoja ja ratkaisuja. 
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 Kaikissa kielennöstyypeissä näkyy, että oppilaat etenevät kerronnassaan ”Ensin… sitten… ja 

sitten…” -rakenteella, mikä onkin tyypillistä esipuberteetti-ikäisten suullisissa ja kirjallisissa 

tuotoksissa. 7–12-vuotiaat lapset kykenevät järjestämään sekä ulkoisia ilmiöitä että sisäisiä käsitteitä 

sarjoiksi ja seurauksiksi, josta esimerkkinä on kirjainten liittäminen sanoiksi ja edelleen lauseiksi tai 

pituuden ja suuruuden vertailu ja järjestäminen arvon mukaan. (Rödstam 1992, 41.) 

7.3.1 Suppea kielennös 

Suppeat kielennökset ovat lyhyitä ja sisällöltään niukkoja. Työvaiheiden ja ongelmien kuvaus on 

vähäistä eikä suuresta osasta ole lainkaan mainintoja. Apukysymysten käyttö on vähäistä, mikä 

näkyy työvaiheiden ja ongelmien kuvauksen vähyydessä. Jos kysymyksiä on käytetty, on edetty 

tiukasti niiden järjestyksessä. Kieli on yleensä niukkaa, ja virkkeet ovat osittain sekavia. Suppeat 

kielennökset ovat myös kieleltään vapaamuotoisia, mikä näkyy ajatuksen kulkua seuraavana 

tekstivirtana, jossa esiintyy myös tunnetiloja kuvaavia hymiöitä. Pääsääntöisesti suppeissa 

kielennöksissä on käytetty melko vähän käsitöihin tai työvälineisiin liittyviä käsitteiä, ja 

huolimattomuus- ja kirjoitusvirheitä esiintyy jonkin verran. 

 Alla olevassa esimerkissä on erään oppilaan koko blogimerkintä tekstiilityön tunnista. 

Merkinnästä ei käy ilmi tarkasti, mitä tunnilla on tehty tai mikä tunnin aihe on ollut. Otsikon 

”Valaisemeni toteutuksen kolmas vaihe rättikässässä” perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että 

kyseessä on tekstiilityön tunti. 

Tämän tunnin tavoite oli saada kaikki työvaiheet valmiiksi.Minä en päässyt 

päivän tavoitteisiin,aika loppui kesken ja nyt minulla on molemmat puolet työstä 

on pahasti vaiheessa ,jonka takia joudun tekemään työtäni välitunneilla ,joka 

johtaa helposti hutiloimiseen  ja virheisiin.Ainoa ongelmani oli ajan käyttö. (Tts4, 

TS 3) 

Seuraavassa, kuten kaikissa muissakin teksteissään, eräs oppilas on aloittanut tiiviillä tekemisen 

kuvauksella ja jatkanut apukysymysten järjestyksessä kertomalla ryhmän käytöstä työskentelyssä, 

käyttämistään työvälineistä ja kohtaamistaan ongelmista. Vaikka tekstillä on jonkin verran pituutta, 

on varsinainen asiasisältö melko vähäistä. 

Meillä oli rättikässän tunnilla valotaideteoksen tilkkutyön tekemistä. Piirsimme 

kaavoja ja valitsimme kankaat. Tavoitteena oli saada kaikki tilkupalat leikattua ja 

silitettyä. 

Tein kaikki työvaiheista yksin pojat myös, mutta juttelimme välillä yhdessä. En 

käyttänyt muita apuvälineitä, kun kynää ja silitysrautaa.  Kun yritimme saada 
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silitysraudasta vesihöyryä ne alkoivat "sylkeä" pelkää likaa. Jos olisin käyttänyt 

jotain työvälinettä, olisin käyttänyt jotain "kaavojen piirustuskonetta"...  

Ongelmia ei ollut, kun vain piirsin ja silitin, mutta tunti meni ainakin nopeasti.  

Pääsemme ompelemaan seuraavalla käsityö tunnilla (18.1.2011). (Tts3, TS 1) 

Suppeissa kielennöksissä esiintyy hyvin vähän ongelmia, ja ne mainitaan korkeintaan lyhyesti eikä 

niitä ratkaista tai pohdita enempää. Tästä johtuen ongelmat eivät ole selkeästi määriteltyjä. 

-- Ainoa ongelmani oli ajan käyttö. (Pts4, TS 3) 

Teksteissä on kuvattu jonkin verran sellaisia tilanteita, joissa kirjoittaja on tarvinnut apua joltain 

toiselta, mutta ei kerrota, mikä ongelma on ollut.  

-- Tein kaikki työvaiheet yksin, mutta kysyin välillä pojilta neuvoa... -- (Tts3, TS 3) 

7.3.2 Päiväkirjakielennös 

Päiväkirjakielennökset ovat pituudeltaan vaihtelevia: osa teksteistä on hyvin pitkiä, mutta osa taas 

melko lyhyitä. Kielennöksissä korostuu oma ajattelu ja tuntemukset sekä persoonallisuus. Ne ovat 

tyyliltään ”jutustelevia”, kerronnallisia ja saattavat sisältää työhön liittymättömien asioiden 

kuvausta. Apukysymyksiin on saatettu vastata edelleen järjestyksessä tai teksti voi olla jo eheämpää, 

jolloin esimerkiksi ongelmista on kerrottu työskentelykuvauksen lomassa. Kieli on pääsääntöisesti 

vapaamuotoista, ja tekstissä voi esiintyä hymiöitä. Teksteissä saattaa olla huolimattomuus- tai 

kirjoitusvirheitä, ja käsitteet voivat olla vääriä tai ne on selitetty välttäen varsinaisen käsitteen 

käyttöä. 

 Alla olevassa esimerkissä korostuu puhekielisyys ja ”jutustelu”. Tekstin varsinainen sisältö on 

vähäistä verrattuna täytetekstin määrään. Se eroaa kuitenkin suppeasta kielennöksestä erityisesti 

siinä, että vähäisen sisällön lisäksi tekstistä ilmenee kirjoittajan mielipiteitä. 

Huoh, no joo siis viimesellä kässäntunnilla sain tehtyä sen puukotelon kokonaan. 

Se oli sillee aika hauska ku mä sain sen kotelon palat tehtyy, ni sit ku siin oli 

semmone hiomakone semmone jännä ni sitte mä hioin sillä niitä paljoa ni sit 

huomasin et olin hionu liikaa ^^. No juu. -- (Pts4, TN 3) 

Seuraavassa esimerkissä korostuu suoraan työvaiheisiin liittymättömien asioiden kuvaus. 

Alleviivatut kohdat antavat kyllä lisätietoa siitä, mitä oppilas on tunnilla tehnyt, mutta ne eivät 

selvennä tarkemmin työskentelyvaiheita. 
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Aluksi minun piti mennä puukässään, koska minulla oli hieman kesken se osuus. 

Siellä minä aloin poraamaan reikää lampulle. Aluksi reikä oli liian pieni, mutta 

sitten vaihdoimme pylväsporakoneeseen millin isomman terän ja sitten reiästä tuli 

sopiva. Sitten käväisin luokassa tekemässä jotain enkä oikeastaan itsekkään tiedä 

mitä. Sitten palasin harhailujeni jälkeen käsotyöluokkaan kiinnittämään piirilevyä 

työhön. Piirilevy tuli työn alapuolelle jotta vain piirilevyssä kiinni oleva lamppu 

näkyisi sille poratusta reiästä. Aluksi aioimme kiinittää piirilevyn nauloilla, mutta 

onneksi opettajamme tajusi, että naulat eivät välttämättä pitäisi piirilevyä työssä 

kiinni, joten vaihdoimmen naulat ruuveihin. Piirilevyn kiinnitettyäni lähdin 

luokkaan tekemään varjostinta. Varjostimen tekemistä hankaloitti se, että aloin 

kiinnitämään varjostinta  vaikka en ollut vielä kiinnittänyt tilkkutyötäni 

kankaaseen. En enää ehtinyt ottaa varjostintani pois, sillä vatsani tuli todella 

kipeäksi ja en enää voinut kunnolla jatkaa työn tekoa. -- (Pts3, KO) 

Alla olevassa esimerkissä puolestaan korostuu puutteet käsitteiden hallinnassa. Lisäksi teksti sisältää 

päiväkirjakielennökselle tyypillistä puhekielisyyttä, kirjoittajan omaa ajattelua (alleviivaus) sekä 

omia mielipiteitä (katkoviiva). 

-- Ensiksi meille jaettiin jotkut ihmeen ohjepaperit ja mä ihmettelin, että mikä tää 

on, kummin päin tän pitää olla, meinaa en oo mikään kauheen hyvä teknisessä, 

paremmin mulla ompelukone suhisee kuin porakone. Sitten seuraavaksi me 

alettiin poraamaan piirilevyä ja mä ihmettelin et eiks tähän oo jo valmiiks porattu 

reikä?. No ihan hyvin se poraaminen suju multa. Poraamisen jälkeen piti alkaa 

koota piirilevyyn jotain ihmeen johtoja yms., se suju kun sai mallin ja sit tunti 

olikin jo ohi. Tein kaikki työvaiheet yksin kun aluksi kumpikaan pojistaei ollut 

alkutunnista, mutta puolessa välissä [Ptn6] tuli tunnille ja [Ptn2] ollikin koko 

päivän pois...varmaan jotain flunssaa? Minä käytin apuvälineinä porakonetta, 

sellaista pidikettä piirilevyn pysymiseen, että sais helpommin porattua. -- (Tts1, 

TN 1) 

Päiväkirjakielennöksissä ongelmista kyllä kerrotaan, mutta niihin ei paneuduta enempää. Ongelmien 

ratkaisutavasta eikä mahdollisista seuraamuksista kerrota mitään. 

-- Sitten pääsin tekemään piirilevyä mikä epäonnistui pahasti sillä laitoin 

valaisimen ja johdot vääriin reikiin, kun huomasin tämän vian olin jo kiinnittänyt 

osat työhön eli en ehtinyt tehdä mitään asialle. -- (Ptn4, TN 3) 

-- Ongelmana oli vain kolvaus, sillä se ei ollutkaan niin helppoa... (Tts3, TN 3) 

7.3.3 Raporttikielennös 

Raporttikielennökset ovat selkeästi asiatyylisempiä kuin kaksi edellistä. Kielennöksissä työvaiheet 

on mainittu ja niistä on kerrottu paljon yleisellä tasolla, mutta tekstit eivät sisällä juurikaan 

yksityiskohtaista kuvausta tai pohdintaa. Pääsääntöisesti teksti on eheä kokonaisuus eikä irrallisia 

vastauksia apukysymyksiin. Kieli on pääsääntöisesti huoliteltua ja viimeisteltyä, eikä tekstissä 
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ilmene juurikaan virheitä tai puhekielisyyttä. Raporttikielennöksissä ei ole hymiöitä, mutta 

persoonallisia sanavalintoja voi esiintyä. Käsitteiden käyttö teksteissä on vaihtelevaa, koska 

teksteissä on sekä oikeita että vääriä käsitteitä. Yhtäältä vääriä käsitteitä on käytetty virheellisesti 

oikeina käsitteinä, mutta toisaalta joistain teksteistä ilmenee, että kirjoittaja tietää käyttävänsä väärää 

käsitettä. 

 Alla oleva tekstikatkelma on hyvä esimerkki raporttikielennöksestä, koska siinä luetellaan ja 

mainitaan oppitunnilla tehdyt työvaiheet. Niitä ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin. 

Alussa opettajamme vielä kertasi missä järjestyksessä tilkut kannattaa ommella 

kiinni toisiinsa. Hän näytti jokaisen tilkkutyösuunnitelman ja ne käytiin yksi 

kerrallaan läpi yhdessä mitkä tilkut kannattaa ommella ensin toisiinsa kiinni. Kun 

jokaisen tilkkutyösuunnitelma oli käyty läpi niin aloitimme taas työt. Minä aloitin 

taas ompelemalla niitä tilkkuja kiinni toisiinsa. Saumoja piti silittää jokaisen 

ompelukerran jälkeen. -- (Tts6, TS 3) 

Raporttikielennökset etenevät edellisiin kielennöstyyppeihin verrattuna järjestelmällisemmin. Niissä 

työvaiheet erotetaan usein sitten – sitten -rakenteella tai ensimmäiseksi – toiseksi -rakenteella. 

Ensimmäisessä esimerkkitekstissä korostuu työvaiheiden järjestyksen esittely ja toisessa näkyvät 

lisäksi persoonalliset ilmaukset. 

-- Ensimmäinen työvaihe oli se että mittasin rimasta oikean kokoisia pätkiä. 

Olimme jo viime tunnilla tehneet rimat ,mutta patteri ei mahtunut kotelon alle 

joten jouduimme tekemään uudet ja paksummat rimat. Toinen työvaihe oli se, että  

opettaja leikkasi minulle rimat. Kolmas työvaihe oli se, että mittasin vanerilevylle 

oikean välimatkan päähän reiät, että naulaaminen helpottuisi. Neljäs työväihe oli 

se Porasin pylväsporakoneella reiät vanerilevyyn. Viides työvaihe oli se, että 

naulasimme osat toisiinsa. -- (Ptn3, TN 2) 

-- Sitten hain omasta luokasta valaisimen kotelon ja ruuvasin piirilevyn kiinni 

siihen. Sitten minä rupesin verhoilemaan työtäni. Se tapahtui siten, että asetetaan 

tilkku työ oikealle paikalleen, minkä jälkeen reunat käännettiin sivuihin ja 

naulattiin pohjasta kiinni. Sitten huomasin että tilkku työn reuna lerpattaa, mutta 

ei siinä muuta kuin että liimaa väliin ja se oli jämpti. --  (Ptn1, KO) 

Vaihteleva käsitteiden hallinta ilmenee kahdesta seuraavasta esimerkistä. Ensimmäisen katkelman 

käsitteiden hallinta on kiitettävää, kun taas jälkimmäisessä on käytetty osittain omia, kuvailevia 

käsitteitä ja osittain oikeita. 

-- Seuraavaksi sijoitimme oikeille paikoilleen meille jaetut transistorit sekä 

resistorit kytkentäkaavion mukaan ja tarkistimme asettelun oikeaksi ennen niiden 

paikoilleen juottamista. Kun opettajakin oli tarkistanut työn, pääsimme 

kolvaamaan. Sulatimme tinan avulla paikoilleen kaikki komponentit, mutta 

lampunkantaa ja johtoja en itse ehtinyt juottaa kiinni. -- (Ptn7, TN 1) 
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-- Ensimmäiseksi meidän pitäisi porata piirilevyyn reikiä niille tarkoitettuihin 

paikkoihin. Porat olivat niin pieniä, että ne näyttivät minun mielestäni 

hammasporilta, joita hammaslääkärit käyttävät. Porille mahtui kerrallaan kolme 

oppilasta, joten suurin osa lähti toiseen huoneeseen suuren automaattiporan 

ympärille, jossa meille selitettiin työn toinen vaihe. Siinä meidän piti porata 

piirilevyn kulmiin. Jäin ensin jättiporakoneen luokse, mutta kun 

hammasporakoneilta vapautui paikka, lähdin sinne ja porasin omaan piirilevyyni 

reiät, jotka siihen vaadittiin. Se oli kohtalaisen vaikeaa, joten siihen menikin noin 

puolet tunnista ja kun olin porannut reiät, menin toiseen huoneeseen. Siellä 

jonotin taas jättiporakoneelle, mutta en oikein ehtinyt päästä siihen ennen kuin 

huomasin, että en ehtisi tehdä jättiporalla reikiä ennen tunnin loppua. Keksin 

kuitenkin tekemistä ennen sitä, kun porasin kahta reikää suuremmaksi 

akkuporakoneella, jotta lampunpidike mahtuisi niihin. -- (Ttn3, TN 1) 

Raporttikielennöksissä sekä ongelmat että niiden ratkaisut on todettu. Ongelmia on esitelty kahdella 

tavalla: ensin luetellaan kaikki ongelmat ja sen jälkeen esitellään niiden ratkaisut tai ongelma 

esitetään ratkaisuineen. Ongelma ja ratkaisu -pari voi esiintyä yksin tai luettelomaisessa muodossa. 

-- Aioin jo ryhtyä valmistamaan valaisimen koteloa, mutta kokeiltaessa lamppu ei 

toiminutkaan. Tarkistin (ja myös korjasin) kaikki juotokset ja tällä kertaa polttimo 

syttyi palamaan. -- ( Ptn7, TN 2) 

-- Kohtasin tällä tunnilla paljon ongelmia. Ensimmäinen  oli se kun  meinasin 

sahata väärän kokoisen palan rimaa ja toinen oli se kun en tiennyt miten lamppu 

ja johdot kiinnitetään ja se kun aika loppui kesken. Ensimmäisen ongelman 

havaitsin kun aloin sahata rimaa. Toisen ongelman huomasin kun otin tinan ja 

kolvin esille. Aika ongelman huomasin kun katsoin kelloa. -- (Ptn4, TN 2) 

-- Ongelmat joita kohtasin olivat iokeastaan vain ompelukoneitten laittamiseen 

liityviä ongelmia. Aluksi emme saaneet alalankaa kunnolla paikalleen ja kun 

vihdoinkin olimme saaneet alalangan paikalleen, niin uudeksi ongelmaksi tuli se, 

että meidän täytyi puolata lankaa, koska musta alalanka oli lopussa. Ratkaisua 

ongelmaani etsin ohjekirjasta ja lopulta löysinkin vastausen. Puolaamisen jälkeen 

emme siltikään saaneet konetta toimimaan. Nopean lankojen vaihdon jälkeen 

saimme koneemme toimimaan. -- (Pts3, TS 2) 

7.3.4 Ohjekielennös 

Ohjekielennöksissä korostuu yksityiskohtaisuus, ja työvaiheista kerrotaan tarkasti. Ohjekielennökset 

keskittyvät tietyn työvaiheen perusteelliseen kuvaamiseen, eikä siinä yhteydessä kiinnitetä huomiota 

ongelmiin tai muihin seikkoihin. Yleensä ohjekielennöksissä ei ole työvaiheisiin liittymättömien 

asioiden kuvausta. Kieli on täsmällistä ja asiatyylistä, käsitteet ovat pääsääntöisesti oikein ja 

työskentelyvaiheiden kuvaus on järjestelmällistä. 

 Alla oleva esimerkit ovat poikkeuksellisen ohjeistavia ja niissä on selkeästi neuvova tyyli. 

Jotkut ohjekielennökset ovat niin tarkkoja, että niiden perustella pystyisi tekemään saman työn 
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vaiheen itse. Ensimmäisessä tekstissä on käytetty ohjeen tekstilajiin tyypillisesti kuuluvaa 

imperatiivimuotoa, mutta pääsääntöisesti ohjekielennöksissä on käytetty toisen esimerkkitekstin 

kaltaisesti passiivia tai persoonamuotoista verbiä.  

-- Tämän jälkeen tilkku työ oli melkein valmis, mutta vielä piti tehdä lampulle 

reikä, joka tapahtui seuraavasti: ota tilkku, josta voit leikata 4x4cm neliön. Sitten 

piirrä nelön keskelle 1x1cm neliö ja leikkaa piirtämäsi neliön keskelle reikä, niin 

että leikkaat kulmasta kulmaan saksilla kulmien välin auki. Sitten vedä reijän 

kautta 4x4 neliön kulmat nurjalle puolelle ja sitten silitä kulmat siten että ne eivät 

lähde kääntymään takaisin oikealle puolelle. – (Ptn1, TS 3) 

-- Aukko tehtiin siten, että ensin leikattiin ensin satunnaisesta kankaasta 4cm x 

4cm kokoinen neliö. Neliön sisälle tehtiin 1cm x 1cm kokoinen neliö. Sitten otettiin 

sakset ja leikattiin ristin muotoiset viillot, mutta siten, että ommel ei katkea. Kun 

viillot oli tehty käännettiin 4cm neliö pienen neliön sisään ja näin saatiin aukko. -- 

(Ptn5, TS3) 

Pääsääntöisesti ohjekielennöksissä käsitteet ovat oikeita, ja teksteissä avataan joitain käsitteitä 

tarkemmin. Lisäksi työvaiheiden kuvauksesta ilmenee tarkkoja mittoja ja muita lukuja. 

-- Tillkutyö tarkoittaa siis sitä, että pienenpiä kankaan palasia ommellaan yhteen 

että saataisiin isompi kangas. -- (Ptn1, TS 1) 

-- Ensimmäiseksi leikkasin viime tunnilta jääneitä tilkkutyöhön tulevia reunoja, 

kaksi pitkän sivun palaa( 26 cm x 7cm). Tilkut oliva harmaan väriset. Ompelin ne 

suoralla ompeleella tilkkutyöhön kiinni, pistonpituus oli 2,5. Sitten kun olin 

ommellut ne kiinni työhön, käänsin reunojen saumavarat nurjalle puolelle ja 

ompelin ne siitä suoralla ompeleella(pistonpituus sama). Lopuksi silitin koko työn 

läpi kotaisin. -- (Tts7, TS 3) 

Ohjekielennöksissä ei mainita ongelmia. Tekstikappaleissa, joissa ohjekielennös on, voi kuitenkin 

esiintyä jonkin muun kielennöstyypin määritelmän mukaisia ongelmia.  

7.3.5 Jäsentynyt kielennös 

Jäsentyneissä kielennöksissä valintoja ja ratkaisuja perustellaan ja pohditaan. Työvaiheet on mainittu 

ja niistä on kerrottu yleisellä tasolla, mutta yksityiskohtaisuutta tärkeämpää on se, että ratkaisuja ja 

toimintaa on perusteltu tai selitetty. Jäsentynyt kielennös on asiatyylinen, eikä siinä ole merkittäviä 

kirjoitusvirheitä. Pääsääntöisesti käytetyt käsitteet ovat oikeita. Virkkeet ovat kokonaisia ja 

ymmärrettäviä, ja teksti onkin helposti seurattavaa. Yleensä perustelut ilmenevät sivulauseissa, jotka 

alkavat koska, sillä ja jotta -konjunktioilla.  
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-- Käytin myös kuorintapihtejä, koska johdosta täytyi kuoria päällinen pois, jotta 

se mahtuu työssä olevasta reiästä läpi. -- (Tts5, TN 2) 

-- Ehdin kuitenkin vielä ennen toiselle tunnille lähtöä valitsemaan reunakankaan, 

koska en voinut ottaa samaa vihreää kangasta, jota käytin tilkuissa, koska sitä oli 

jäljellä enää niin vähän. Löysin hyvän juuri oikean limenvihreän värisen kankaan 

ja valitsin sen. En ehtinyt enää leikkaamaan paloja, koska tunti loppui. -- (Tts2, 

TS 3) 

Tekstissä ilmenee huomioita myös muiden työskentelystä, ja siinä näkyvät kirjoittajan omat 

mielipiteet. Valintojen perustelu, syiden kertominen ja huomioiden esittäminen osoittavat, että 

jäsentyneissä kielennöksissä asiaa on pohdittu syvällisemmin kuin edellisissä kielennöstyypeissä. 

-- Virtapiiri piti pitää kokoajan kiinni pidikkeessä, jotta se ei heiluisi niin paljon 

ja sitä olisi helpompi porata. Kaikki eivät pitäneet virtapiiriä porauksen ajan 

pidikkeessä vaan kädessä. Niillä, jotka pitivät kädessä kesti paljon kauemmin 

tehdä reiät virtapiiriin. -- (Pts2, TN 1) 

-- Myös [Ptn3] ehti ompelukoneelle, mutta ei ehtinyt ommella sillä , hän ehti vain 

tutustua koneeseen kun hänellä on valinnaisena tekninentyö. Olin nopea ehkä kun 

valinnaisenani on tekstiilityö ja olen tehnyt ennenkin tilkkutyötekniikallla. -- (Tts7, 

TS 1) 

Jäsentyneen kielennöksen ongelmat ovat selkeästi esiteltyjä ja pohdittuja. Ongelmien ratkaisuja on 

saatettu kertoa useita ja tehdyt ratkaisupäätökset on perusteltu.  

-- Kun tein reiän puualustaan, siitä tuli liian pieni. Siihen ongelmaan oli useita 

ratkaisuja. Mietin opettajan kanssa, pitäisikö minun hieman muuttaa 

suunnitelmaani, ja mietimme eri vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto oli, että laittaisin 

lampun reikään, vaikka suunnitelman mukaan se olisi kiinni piirilevyssä, joka 

olisi "ilmassa". Reiästä voisi myös porata isomman. Päätin, että poraan isomman 

rei'än, jotta voin tehdä työni suunnitelman mukaan. Se oli hyvä päätös, koska 

siinä ei tullut sitten mitään epäselvyyksiä. -- (Tts5, KP) 

-- Ongelma, joka jäi hyvin mieleeni oli juuri se, että en ollut varma pysyisivätkö 

pillit pystyssä ilman tukea. -- Pillin tuki ongelmaan oli kaksi vaihtoehtoa, joista 

valitsin tuen, koska toisessa vaihtoehdossa olisi mennyt paljon enemmän aikaa, 

kuin toisessa. Aikaahan oli rajallisesti. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisin 

tehnyt tilkkutyöhön ja koteloon kolme aukkoa, joista pillit olisivat menneet läpi. -- 

(Pts2, KP) 

7.3.6 Kielennöstyyppien vertailua 

Kielennöstyypeissä on eroa erityisesti siinä, miten syvällisesti niissä kerrotaan työskentelystä: 

suppea kielennös kertoo työskentelystä niukasti, kun taas lähestyttäessä jäsentynyttä kielennöstä 

kerronta syvenee. Koska jokaisella kielennöstyypillä on omat erityispiirteensä, niiden asettaminen 
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tiettyyn järjestykseen on osittain vaikeaa. Olemme kuitenkin pyrkineet järjestämään tyypit niin, että 

järjestys kuvaa kielentämisen yksityiskohtaisuutta, laajuutta ja analyyttisyyttä. Lisäksi kielentämisen 

kehittyessä myös teksti muuttuu asiatyylisemmäksi ja virheettömämmäksi. (Taulukko 3.) 

 

TAULUKKO 3. Yhteenveto kielennöstyypeistä 

 Suppea kielennös Päiväkirja-
kielennös 

Raporttikielennös Ohjekielennös Jäsentynyt 
kielennös 

ominaispiirteet niukkaa, tekstit 
lyhyitä ja suppeita 

pituus vaihteleva, 
oma ajattelu, 
tuntemukset ja 
persoonallisuus 
korostuvat 

lähes kaikki 
työvaiheet 
mainitaan, mutta 
niitä ei tarkastella 
yksityiskohtaisesti 
tai pohtivasti 

yksityiskohtaisuus, 
työvaiheista 
kerrotaan tarkasti 

valintoja ja 
ratkaisuja 
perustellaan ja 
pohditaan 

eteneminen apukysymysten 
järjestys 

apukysymysten 
järjestys tai 
melko eheä 
kokonaisuus 

pääsääntöisesti 
eheä kokonaisuus 

eheä kokonaisuus, 
työskentelyvaiheiden 
kuvaus 
järjestelmällistä 

eheä 
kokonaisuus 

kieli virkkeet osittain 
sekavia, 
puhekielisyys 

kerronnallinen ja 
”jutusteleva” 
tyyli, 
puhekielisyys 

huoliteltu ja 
viimeistelty, 
asiatyylinen, ei 
puhekielisyyttä 

asiatyylinen ja 
täsmällinen 

asiatyylinen 

käsitteet käsitteitä käytetty 
melko vähän 

käsitteet osittain 
vääriä tai ne on 
selitetty 
välttämällä 
varsinaista 
käsitettä 

käsitteiden hallinta 
vaihtelevaa 

pääsääntöisesti 
oikein 

pääsääntöisesti 
oikein 

ongelmien 
kuvaus 

ongelmat 
korkeintaan 
mainitaan lyhyesti, 
ratkaisuja ei 
käsitellä 

ongelmat 
mainitaan, mutta 
niistä ei kerrota 
enempää, 
ratkaisuja ei 
yleensä käsitellä 

ongelmat ja niiden 
ratkaisut mainitaan 

ei sisällä ongelmien 
kuvausta 

ongelmat 
esitetty selkeästi, 
ratkaisut 
mahdollisesti 
perusteltu 

 

Suppeassa ja päiväkirjakielennöksessä suurin ero on asiasisällön laajuudessa, sillä 

päiväkirjakielennös sisältää työskentelyyn liittymättömän kuvauksen lisäksi enemmän tietoa myös 

varsinaisesta työskentelystä. Sen sijaan kieleltään ja etenemisjärjestykseltään kielennökset ovat 

hyvin lähellä toisiaan. Ongelmien kuvauksen kohdalla suppeassa kielennöksessä korostuu se, ettei 

ongelmia ole juurikaan käsitelty. Päiväkirjakielennöksessä sen sijaan ongelmat on mainittu, vaikka 

niitä ei ole käsitelty tarkemmin. 

Sekä päiväkirjakielennöksessä että raporttikielennöksessä asiat todetaan, mutta 

päiväkirjakielennös sisältää enemmän ylimääräistä, henkilökohtaista kuvausta kuin 

raporttikielennös. Raporttikielennös onkin päiväkirjakielennökseen verrattuna huomattavasti 

asiakeskeisempi, eikä siinä ole enää kahdelle ensimmäiselle tyypille ominaista puhekielisyyttä. 
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Raportti- ja ohjekielennöksen välinen ero puolestaan näkyy kielennöksen yksityiskohtaisuudessa, 

sillä raporttikielennöksissä kerrotaan työskentelystä melko pääpiirteittäin, kun taas ohjekielennös 

keskittyy yksityiskohtiin tai antaa asiasta lisätietoa. 

Ohje- ja jäsentyneen kielennöksen ero on valintojen perusteluissa ja pohdinnassa, sillä 

ohjekielennöksen keskittyessä yksityiskohtiin jäsentynyt kielennös sisältää ratkaisujen ja toiminnan 

selittämistä ja perustelua. Siinä on myös pohdintaa kuvaavia huomioita sekä omasta että muiden 

oppilaiden työskentelystä. Ohje- ja jäsentyneessä kielennöksessä molemmissa kieli on hyvää ja 

asiatyylistä, ja tekstit ovat eheitä kokonaisuuksia. 

Teksteissä saattaa olla piirteitä useista eri kielennöstyypeistä, mutta pääsääntöisesti niistä on 

löydettävissä yksi muita selvempi tyyppi. Taulukossa 4 on esitetty kustakin kielennöstyypistä 

malliesimerkki, joka selkeimmin kuvastaa kyseistä tyyppiä ja sen ominaisuuksia. Malliesimerkit on 

poimittu samaa työskentelyvaihetta kuvaavista teksteistä, jotta niiden sisällölliset erot näkyisivät 

hyvin ja olisivat vertailukelpoisia. 

 

TAULUKKO 4. Malliesimerkit kielennöstyypeistä 

Suppea kielennös -- Sitten aloimme suunnitella tilkkutyötä se oli aika helpoa piti vain päättää mallit ja värit. 

Värit ova erilaiset kaikkilla, mutta se oli myös vähän tarkoituksenakin. Päädyin lopulta eri eri 

sävyisiin sinisiin kankaisiin. -- (Tts3, SU 1) 

Päiväkirjakielennös -- Aloimme heti suunnitella värejä, ja päädyimme mustaan, vihreään ja valkoiseen. Sen 

jälkeen aloimme miettimään tilkkujen asettelua, jossa kesti kauan. Ensiksi [Pts1] esitti oman 

ideansa, joka ei käynyt harjoittelijoille. Aloimme muokkaamaan siitä omaa versiotamme. 

Lisäilimme kuvioita, ja kaikilla riitti ideoita. 

Saimme aikaan ryhmämme mielstä hienon kuvion. Suunnittelun apuna käytimme paperia, sillä 

siihen oli hyvä tuhertaa ideoitamme niin tilkkutyöstä kuin väreistä. -- (Ttn1, SU 1) 

Raporttikielennös -- Lopuksi täytyi vielä suunnitella työn verhoilu,joka tehtäisiin tilkkutyönä. Tämä suunnittelun 

vaihe ei todellakaan ollut selkeä ja helppo ryhmässämme. Meillä oli paljon erilaisia 

ehdotuksia ja suunnittelu kesti kauan. Päädyimme kuitenkin yksimieliseen (niin tai näin) 

melko yksinkertaiseen malliin, joka olisi varjostimen kanssa yhteensopiva ja kuitenkin helppo 

toteuttaa. -- (Ptn7, SU 1) 

Ohjekielennös -- Seuraavaksi pohdimme, miten asettelisimme alustaan tehtävät tilkut ja mitä erilaisia 

tilkkuja käytämme työssä. Tilkkujen paikan ja muotojen suunnitteleminen oli aluksi hankalaa, 

mutta päädyimme kuitenkin sopivanlaiseen, yksinkertaiseen ratkaisuun: Muuten tilkuissa on 

melkein tavallisia neliöitä, mutta kulmien neliöt koostuvat kahdesta kolmiosta ja keskellä on 

kahden neliön kokoinen suorakulmio. -- (Tts2, SU 1) 

Jäsentynyt kielennös -- Minun ryhmässä aloimme ensimmäisenä suunnittelemaan tilkkutyön värejä. Sen jälkeen 

suunnittelimme, miten asettelemme tilkkutyöt. Oli otettava huomioon, ettei tilkkutyöstä tule 

liian monimutkaista, sillä monimutkaista työtä olisi vaikea ommella. Tilkkutyön suunnittelun 

jälkeen mietimme, mihin laitamme lampun. -- (Tts5, SU 1) 

 

Opetuksen näkökulmasta kielennöstyypeistä jäsentynyt kielennös on oppimisen kannalta 

tavoiteltavin, koska sen avulla oppilas osoittaa, että hän on pohtinut asioita ja samalla jäsentänyt 

ajatteluaan. Kun kielentämiseen on keskitytty ja omaa toimintaa on pohdittu tarkasti, todennäköisesti 
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siitä on jäänyt oppilaalle itselleen pysyvämpiä muistijälkiä kuin nopeasta, hätäisesti kootusta 

kielennöksestä. Arvioinnin näkökulmasta opettaja saa raportti-, ohje- ja jäsentyneen kielennöksen 

avulla selkeän kuvan oppilaan työskentelyn etenemisestä, ja erityisesti jäsentynyt kielennös osoittaa 

oppilaan ymmärtäneen työskentelynsä vaiheet. Sen sijaan suppean ja päiväkirjakielennöksen käyttö 

arvioinnin tukena on haasteellista, koska niiden pohjalta opettaja ei saa juurikaan lisätietoa oppilaan 

työskentelystä tai siitä, miten oppilas on ymmärtänyt työskentelynsä eri vaiheet. 

Vaikka oppilaan teksteissä esiintyy piirteitä mahdollisesti useistakin eri kielennöstyypeistä, 

voidaan oppilaan teksteille määritellä pääkielennöstyyppi sen mukaan, minkä tyypin piirteet ovat 

teksteissä hallitsevimpia. Tulkintojemme perusteella oppilaiden teksteissä on käytetty eniten 

päiväkirjakielennöstä, kun taas sijaan suppeita ja jäsentyneitä kielennöksiä on vähiten (kuvio 4). 

Luvut diagrammin y -akselilla kuvaavat oppilaiden lukumäärää. 

 

 

KUVIO 4. Oppilasmäärät kielennöstyypeittäin 

 

Kielennöstyyppien jakautumiseen voi vaikuttaa toisaalta se, kuinka motivoituneita oppilaat ovat 

olleet kirjoittamiseen, ja toisaalta se, millaiset ovat heidän kirjoittamiseen liittyvät taitonsa. Kun 

verrataan oppilaiden kielennöstyyppejä ja projektissa annettuja äidinkielen arvosanoja1, on asioiden 

välillä selkeä yhteys: kun siirrytään suppeasta kielennöksestä kohti jäsentynyttä kielennöstä, 

oppilaiden arvosanojen keskiarvo paranee (taulukko 5). 

 

 

                                                 
1 Tarkastelun kohteena ovat vain projektin aikana annetut äidinkielen arvosanat, jotka ovat muodostuneet oppilaiden 
kirjoittamien tehtävien (3 kpl) perusteella. Tehtäviä on painotettu yhtä paljon, mutta on huomioitava, että yksi 
arvosteltavista tehtävistä on ollut oppilaan itse valitsema blogimerkintä. 
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TAULUKKO 5. Oppilaiden äidinkielen arvosanojen keskiarvo kielennöstyyppiryhmittäin 

Suppea kielennös Päiväkirjakielennös Raporttikielennös Ohjekielennös Jäsentynyt kielennös 

7,3 8,3 8,6 9,0 9,0 

 

Sekä äidinkielen arvosanat että kielennöstyyppien taustalla olevat oppilaiden blogimerkinnät 

kuvastavat vain oppilaan kirjallista osaamista. Jos kirjallisen kielentämisen lisäksi olisi huomioitu 

myös suullinen kielentäminen ja jos äidinkielen arvosanaan olisi vaikuttanut myös jokin suullinen 

tehtävä, olisivat ensinnäkin kielennöstyypit saattaneet muotoutua erilaisiksi ja toiseksi tyyppien 

yhteys äidinkielen arvosanan kanssa olisi voinut olla erilainen. 

7.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Olemme tutkineet kielentämistä kahdella tasolla laajasti ja yksityiskohtaisesti. Laajassa 

näkökulmassa kielentämistä on käytetty tiedon saamiseen oppilaiden ajattelusta ja sen avulla on 

muodostettu käsitys siitä, millaisena oppilaat ovat kuvanneet teksteissään käsityöprosessia ja siihen 

liittyviä ongelmia. Yksityiskohtaisemmassa näkökulmassa sen sijaan olemme tarkastelleet 

kielentämistä itsessään eli sitä, miten oppilaat ovat kielentäneet työskentelyään ja ongelmiaan. 

Selkeä tutkimustulos on, että oppilaat käsittelevät teksteissään käsityöprosessista lähinnä vain 

toteutusvaihetta. Tämä osoittaa, että oppilaiden ajattelu on vielä laajalti sidoksissa konkreettisiin 

asioihin, vaikka teksteissä onkin joitain mainintoja myös oman työskentelyn ja tuotoksen 

suunnittelusta ja arvioinnista. Pääpaino on toteutusvaiheen kuvaamisessa, jolloin oppilaat ovat 

kertoneet konkreettisesta työskentelystään ja sen etenemisestä. Suunnittelua koskevissa teksteissä 

puolestaan näkyy, että oppilaat ovat keskittyneet suunnittelussa erityisesti visuaalisuuteen, ja 

esimerkiksi tuotoksen toimivuuteen on kiinnitetty vähemmän huomiota. Ongelmien kohdalla 

korostuu, etteivät oppilaat ole juurikaan kertoneet varsinaisesta ongelmanratkaisuprosessista eli siitä, 

miten he ovat päätyneet tiettyyn ratkaisuun. Yleensä ongelma todetaan ja sen ratkaisu kerrotaan, 

mutta välivaihe ongelman toteamisen ja lopullisen ratkaisun välillä jää epäselväksi. 

Kokonaisuudessaan oppilaiden teksteissä näkyy, että kielentäminen on lähinnä asioiden 

kuvaamista tai selostamista eikä niinkään perustelua ja pohdintaa. Koska oppilaat eivät ole saaneet 

erikseen ohjausta toivottavasta kielentämistavasta, ovat tekstit nyt mahdollisesti autenttisempia ja 

oppilaiden todellista taitoa ja osaamista kuvaavampia. Tarkasteltaessa kielennöstyyppejä voidaankin 

havaita suuria eroja tekstien sisällöissä ja oppilaiden kielentämisessä – osa oppilaista käyttää rikasta 

kieltä, pohtii tai perustelee ratkaisujaan ja tarkastelee asioita yksityiskohtaisesti, kun taas osa 

käsittelee asioita yleisemmällä tasolla ja toteaa asiat lyhyesti. Kielennöstyypeillä ja projektin aikana 
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annetulla äidinkielen arvosanalla on selkeä yhteys, sillä kielennöstyyppien edetessä suppeasta 

kielennöksestä kohti syvällisempää jäsentynyttä kielennöstä myös kielennöstyyppikohtaiset 

arvosanojen keskiarvot paranevat. Oppilaiden, joiden pääasiallinen kielennöstyyppi on suppea 

kielennös, äidinkielen arvosanojen keskiarvo on 7,3, kun taas ohje- ja jäsentyneen kielennöksen 

kohdalla keskiarvo on jo 9,0. Tämä osoittaa, että kirjallinen kielentäminen on yhteydessä äidinkielen 

osaamiseen: kun oppilas hallitsee kielen käytön ja kirjoittamisen hyvin, hän pystyy keskittymään 

teknisen kirjoittamisen sijaan enemmän tekstin sisältöön. 

Oppilaat ovat käyttäneet käsitteitä vaihtelevasti: osalla kaikki tai selkeästi suurin osa käsitteistä 

on oikein, kun taas toisilla on paljon omia nimityksiä tai käsitteitä on selitetty omin sanoin. Tekstejä 

kuitenkin yhdistää selkeästi pyrkimys käyttää ennemmin ala- kuin yläkäsitteitä. Erityisesti 

tutkimuksen kautta on käynyt ilmi, että kielentäessään työskentelyään kirjallisesti oppilaalle tulee 

tarve käyttää käsitteitä. Kun oppilas käyttää ja hallitsee käsitteet, hän samalla syventää oppimistaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vaaditaan käsitteiden taidon hallintaa, mutta keinoja varmistaa 

tuntitilanteissa, että oppilas todella käyttää oikeita käsitteitä, on kovin vähän. Tällöin voidaan 

hyödyntää kirjallista kielentämistä, jolloin oppilaalle jää muistijälki käyttämistään käsitteistä. 

Luonnollisesti kielentämisen ja muiden opetus- ja oppimismenetelmien lisäksi on oleellisen tärkeää, 

että opettaja käyttää järjestelmällisesti oikeita käsitteitä ja edellyttää sitä myös oppilailta. 

Kielentämisen avulla saadun tiedon perusteella olemme todenneet, että pääsääntöisesti oppilaat 

ovat kuvanneet oppitunteja yksittäisinä, muista tunneista erillisinä kertomuksina – vain osa 

oppilaista on nähnyt tunnit yhtenäisenä jatkumona. Samoin kokonaisuutta on kuvattu kahdella 

tavalla: osa oppilaista näkee projektin oppiainejakoisesti ja toiset taas yhtenäisenä kokonaisuutena.  

Pelkän kirjallisen kielentämisen avulla ei välttämättä saa monipuolista kuvaa käsityöprosessista 

ja ongelmista, vaan tueksi tarvitaan havainnointia. Tällöin voidaan tulla tietoiseksi myös niistä 

asioista, joista oppilaat eivät kirjoita mutta jotka kuitenkin nousevat oppitunneilla esiin. Erityisesti 

ohjaustuokiot oppilaiden kanssa ovat lisänneet käsitystämme oppilaiden ajatteluprosesseista, vaikka 

usein juuri näitä oppilaan ja opettajan välisiä keskusteluja ei ole blogiteksteissä käsitelty lähes 

ollenkaan. Mikäli emme olisi itse keränneet tutkimuksemme aineistoa ja tehneet samalla havaintoja, 

olisi analysointi todennäköisesti pintapuolisempaa ja hatarammin perusteltua.  

Kielentämisen kautta oppilaat voivat myös pohtia ja ratkaista ongelmiaan. Kuten 

opetussuunnitelman tavoitteissa lukeekin, on perustekniikat hallittava, jotta niitä voidaan soveltaa. 

Aina ei välttämättä ole järkevää käyttää kielentämistä ongelmien ratkaisemisessa, mutta kun 

oppilaalla on kielentämisestä perusosaaminen, hän voi hyödyntää sitä eri tilanteissa ja kehittää näin 

aiemmin opittua taitoa eteenpäin. Haasteellista onkin opettajalle määritellä se hetki, jolloin voidaan 

lähteä kielentämisen avulla ratkomaan ongelmia sen sijaan, että opettaja kertoo järkevimmät ja 
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nopeimmat ratkaisut. Kielentäminen ja sen tekniikan oppiminen kuitenkin vie oman aikansa, eikä 

silti voida välttämättä olla varmoja, että oppilas todella päätyy tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. 

Oppilaat eivät myöskään pysty kielentämisen avulla ratkaisemaan ongelmia, jos heillä ei ole 

aiempaa tietoa ja taitoa asiasta. 
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8 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

8.1 Luotettavuus 

Tutkimuksen reliaabelius ja validius ovat tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä termejä. Reliaabelius 

on tutkimuksen mittatulosten toistettavuutta eli tuloksen ei-sattumanvaraisuutta. Validius tarkoittaa 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri tarkoitettua asiaa. Reliaabeleja tuloksia voidaan 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa saavuttaa esimerkiksi siten, että kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen 

tulokseen tai jos samaa kohdetta on tutkittu useasti ja on päädytty samaan lopputulokseen. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 226.)  

 Validius ja reliaabelius liitetään yleensä kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivisen 

tapaustutkimuksen kohdalla reliaabeliuden arviointi on jossain määrin kyseenalaista, sillä 

tutkimuskohteesta, ihmisestä tai ihmisryhmästä, on tarkoitus aikaansaada kuvaus, joka on aina 

ainutlaatuinen. Täten kahta samanlaista tapaustutkimusta ei voi olla olemassa. (Mt. 227.) 

Tutkimuksen toistamisen ja samoihin tuloksiin pääsemisen sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

aineistoa voidaan verrata muihin tutkimustuloksiin ja tulkintoihin (Syrjälä ym. 1994, 66). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi toisaalta tarkastaa myöskään toistamalla 

tutkimusta, sillä tutkija on itse tutkimuksessaan subjekti ja ”tutkimusmittari” teoreettisen 

perehtyneisyytensä ja prosessin intersubjektiivisuuden kautta. Intersubjektiivisuus, eli yksilöiden 

välinen ymmärrys ja luottamus, korostuu erityisesti haastattelun avulla kerätyssä aineistossa. (Mt. 

130.) Koska objektiivisuuden tavoittaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, on tärkeää tiedostaa 

oma subjektiivisuutensa tutkijana. Koska olemme olleet oppilaiden kanssa tekemisissä useiden 

viikkojen ajan, olemme muodostaneet heihin molemmat omanlaisen suhteen. Tästä johtuen olemme 

pyrkineet analysoinnissa siihen, ettemme anna oppilaita koskevien käsitystemme tai 

mielipiteidemme vaikuttaa analysointiin. Todellisuudessa on kuitenkin mahdollista, että käsitykset 

ovat jossain määrin vaikuttaneet tutkimukseemme. Tiedostamme, että meillä on ollut joitain 

ennakko-odotuksia tiettyjen oppilaiden teksteistä, mutta analysointivaiheessa huomasimme 

käsitystemme olleen virheellisiä. 

 Olemme pyrkineet kertomaan analysointimme etenemisestä yksityiskohtaisesti, koska 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää tarkka ja oikeudenmukainen selostus tutkimuksen 
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toteuttamisen kaikista vaiheista. Oleellista on myös aineiston analyysissä tehty luokittelu, ja sen 

kehittymisen perinpohjainen esittely lukijalle. Tutkijan on avattava luokittelun syntymisen alkujuuret 

ja luokittelujen perusteet. Tulkintojen tekemisen ja niiden esittämisen perusteiden on ilmettävä 

tekstistä ja siinä auttaa autenttisten dokumenttien lisääminen tutkimusselosteeseen. (Hirsjärvi ym. 

2007, 227.) Käyttämällä runsaasti sitaatteja olemmekin pyrkineet luomaan monipuolisen ja 

perustellun kuvauksen aineistosta ja luomastamme tyypittelystä. 

Tutkimuksen aineisto on laaja, sillä se sisältää 204 päiväkirjamerkintää. Oppilaat ovat saaneet 

kirjoittaa tekstit itsenäisesti, mutta heille on jaettu kuhunkin kirjoituskertaan ohjeet, joiden 

kysymyksiin oppilaiden on toivottu vastaavan. Tällä pyrimme varmistamaan tutkimukselle 

merkittävän aineiston syntymisen. Tästä huolimatta oppilaiden teksteissä on suuria sisällöllisiä eroja, 

mikä aiheutti omat haasteensa tekstien analysointi- ja ryhmittelyvaiheessa. Tekstien sisällöllisen 

luotettavuuden arvioinnin kannalta oleellista lienee se, ettei kaikkia tekstejä ole kehotuksista 

huolimatta kirjoitettu aina pian oppituntien jälkeen, vaan päiviä tai jopa viikkojakin myöhemmin. 

Tämä saattaa osaltaan selittää sen, miksi joidenkin oppilaiden tekstien sisällöissä on huomattavaa 

keskinäistä poikkeavuutta. Tekstit, jotka on kirjoitettu myöhemmin, ovat todennäköisesti sisällöltään 

puutteellisempia tai jokin asia on saattanut ajan kulun vuoksi unohtua tai muuttua. 

Aineiston luotettavuutta voidaan mitata tarkastelemalla aineiston aitoutta. Kun informantit 

puhuvat tai ilmaisevat itseään tutkijan olettamasta asiasta, voidaan aineiston katsoa olevan aitoa. 

Aineisto siis koskee sekä tutkijan että tutkittavien kannalta samaa asiaa. Aineiston tulee olla myös 

relevanttia eli sen tulee olla merkityksellistä tutkimuksen taustalla olevan teorian suhteen. (Syrjälä 

ym. 1994, 129–130.) Tutkimuksemme aineisto koskee kielentämistä, jota on tutkittu oppilaiden 

tuottamien blogitekstien avulla. Jotta aineisto olisi tutkimuksemme kannalta aitoa, oppilaat ovat 

kirjoittaneet tekstejä apukysymysten pohjalta. Emme kuitenkaan ole erikseen kehottaneet oppilaita 

kielentämään emmekä ole harjoitelleet sitä heidän kanssaan. Tästä näkökulmasta aineistomme aitous 

voidaan kyseenalaistaa, mutta toteutetulla ratkaisulla olemme saavuttaneet oppilaiden todellisen 

tavan kertoa työskentelystään. 

 Tutkimuksen aineistona olevien tekstien sisältöön vaikuttanee jonkin verran se, että ne on 

kirjoitettu blogimuotoon. Blogi tekstimuotona käytiin äidinkielen tunnilla läpi ja oppilaiden kanssa 

sovittiin yhdessä, millaista kieltä ja kielioppisääntöjä teksteissä hyödynnetään. Blogiohjeissamme ei 

kehotettu kielentämiseen, emmekä edes harjoitelleet sitä oppilaiden kanssa erikseen. Toisaalta 

kerroimme oppilaille tutkivamme kielentämistä heidän teksteistään, joten halutessaan he olisivat 

saattaneet kirjoittaa tekstit tätä tutkimustehtävää ajatellen. 

Validiutta voidaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa kasvattaa käyttämällä useita eri menetelmiä 

eli triangulaatiota. Useamman tutkijan osallistuminen tutkimukseen sekä aineistonkerääjinä että 
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tulosten analysoijina ja tulkitsijoina on tutkijatriangulaatio. (Hirsjärvi ym. 2007, 228.) 

Rinnakkaistutkijaa voisi käyttää myös vain tulkintavaiheessa, jolloin oletuksena olisi hänen 

päätyminen samaan lopputulokseen varsinaisen tutkijan kanssa. Rinnakkaistulkitsijalla tulisi 

kuitenkin olla kattava teoriatuntemus ja ennakkokäsitys asiasta, mikä tuo merkittävää hankaluutta 

tällaisen henkilön löytämiseen tai perehdyttämiseen ja käyttämiseen. (Syrjälä ym. 1994, 131.) 

Tutkimuksessamme tutkijatriangulaation on muodostanut kaksi tutkijaa, jotka ovat sekä keränneet 

että tulkinneet aineistoa. Tulkintaa on tehty erillään, jolloin on toimittu rinnakkaistulkitsijoiden 

tavoin. Tutkimuksemme luotettavuuden perusta on ollut nimenomaan kahdessa tutkijassa, jolloin 

näkökulmia ja ajattelutapoja on ollut käytössä kaksi. Koemme tämän riittäväksi 

luotettavuustekijäksi, minkä takia menetelmätriangulaatio ei lisää merkittävästi luotettavuutta.  

 Aineiston analysoinnin kannalta olemme pyrkineet mahdollisimman korkeaan luotettavuuteen 

suorittamalla teemoittelua erillään toisistamme, jolloin oppilaiden tekstejä on käyty läpi useaan eri 

kertaan. Kun aineisto oli teemoiteltu ensimmäistä kertaa, ja meillä oli kaksi erilaista ja eri 

näkökulmasta tehtyä taulukkoa ongelmista ja työvaiheista, kokosimme ne yhteen, jolloin ongelmat ja 

työvaiheet tuli ikään kuin kolmesti etsittyä ja tarkistettua. Analysoinnin toteuttaminen erillään on 

varmistanut myös sitä, että kaikki merkitykselliset osat blogiteksteistä on huomioitu ja ne on tulkittu 

yhteneväisesti. 

Havainnoinnissa luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti se, että olemme molemmat toimineet 

ensisijaisesti opettajina ja havainnointi on tapahtunut sen ohessa. Tekstiili- ja teknisen työn tunneilla 

olemme olleet oman ryhmän kanssa, jolloin näiden tuntien havainnot pohjautuvat vain yhden 

tutkijan huomioihin. Kuvataiteen tunneilla olemme olleet molemmat paikalla ja vain toinen on 

toiminut varsinaisena opettajana toisen toimiessa apuopettajana. Koska oppitunnit ovat olleet 

kuitenkin pääsääntöisesti oppilaiden itsenäistä työskentelyä, molemmat ovat kierrelleet oppilaiden 

apuna. Lisäksi havainnoinnin luotettavuuteen vaikuttaa muistiinpanojen tarkkuus ja laajuus, koska 

etukäteen oli vaikea määritellä, minkälaisiin asioihin huomiota kiinnitetään ja kuinka 

yksityiskohtaisesti muistiinpanoja kirjoitetaan. Myös muistiin kirjoittamisen ajankohta vaikuttaa 

luotettavuuteen, koska kesken oppitunnin ei voinut tehdä muistiinpanoja ja tunnin jälkeen osa 

asioista oli mahdollisesti jo unohtunut. 

Emme käyttäneet havainnoinnin tukena mitään yhteneväistä menetelmää kuten esimerkiksi 

strukturoitua lomaketta, minkä takia havaintojen kirjaamisessa on tutkijakohtaisia eroja. 

Havainnointi toimiikin vain muun aineiston tukena. Luotettavuuden näkökulmasta olisi ollut hyvä, 

jos havainnoinnissa olisi käytetty yhteneväistä merkitsemistapaa. Tällöin molemmat tutkijat olisivat 

kiinnittäneet huomiota samoihin asioihin, ja havaintoja olisi voinut vertailla keskenään 

luotettavammin. Tosin on huomioitava, ettei tutkimukseen liittyvän projektin alussa ollut vielä täyttä 
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varmuutta tutkimuksen kaikista yksityiskohdista, jolloin pätevän lomakkeen luominen olisi ollut 

hyvin haastavaa. 

Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on syytä pohtia, kertovatko ne enemmän oppilaan 

äidinkielen osaamisesta vai käsityöprosessin sisältöjen hallitsemisesta ja ajattelun kielentämisen 

taidosta. Koska blogitekstit ovat tutkimuksen pääaineisto, on sen luotettavuutta syytä tarkastella. 

Tekstien sisältöön saattaa vaikuttaa esimerkiksi se, miten oppilaita on kulloinkin ohjeistettu, kuinka 

paljon oppilaat ovat pystyneet käyttämään aikaa blogimerkinnän kirjoittamiseen sekä millainen 

motivaatio heillä on ollut kirjoittamista kohtaan.  

8.2 Eettisyys 

Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen etiikan perustana ovat yleiset ihmisoikeudet. Tämän vuoksi 

tutkittavien suoja saa yleensä eniten huomiota tutkimuksen etiikkaa tarkasteltaessa. Tutkittavien 

suojaan kuuluu tutkittavien perusteellinen informointi tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä ja 

mahdollisista riskeistä, tutkimukseen osallistuvien vapaaehtoisuus ja oikeus tietää, mistä 

tutkimuksessa on kyse. Tämän lisäksi tutkittavien suojaan kuuluu osallistujien oikeuksien ja 

hyvinvoinnin turvaaminen, tutkimustietojen luottamuksellisuus ja saavutettujen tietojen käyttäminen 

vain ilmoitettuun tarkoitukseen, tutkittavien henkilöiden tunnistamattomuus sekä tutkijan 

vastuuntunto. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 128–129.) 

 Olemme kertoneet tutkittaville henkilöille tekevämme tutkimusta kielentämisestä ja että heidän 

kirjoittamansa blogitekstit ovat tutkimusaineistonamme. Jotta blogitilien luomisesta ja 

blogimerkinnöistä ei koituisi oppilaille minkäänlaista haittaa, olemme korostaneet heille turvallista 

nettikäyttäytymistä ja anonymiteettiä. Oppilaat eivät siis esiinny omalla nimellään blogeissaan 

eivätkä kirjoita toisista oppilaista tunnistettavasti. Oppilaiden blogien asetusten vuoksi blogeja ei voi 

myöskään löytää hakukoneiden kautta. Oppilaat eivät ole olleet vapaaehtoisia tutkimuskohteita ja 

blogitekstit ovat olleet heille pakollisia kouluun liittyviä tehtäviä.  

Varsinaisessa tutkimustekstissä olemme varmistaneet oppilaiden anonymiteetin usealla tavalla. 

Koulua tai paikkakuntaa ei mainita ja oppilaiden nimet eivät näy valmiissa tutkimuksessamme, vaan 

heidät on koodattu sukupuolen ja käsityövalinnaisuuden mukaan. Oppilaiden henkilöllisyydestä tai 

persoonallisuudesta ei kerrota tutkimuksessa, vaan keskitytään oppilaiden tuotosten analysointiin. 

Henkilöllisyyden paljastaminen on siis tehty mahdollisimman hankalaksi. (Ks. esim. Eskola & 

Suoranta 1998, 57; Mäkinen 2006, 114–115.) Oppilaiden huoltajilta on myös lupa oppilaiden 

tutkimiseen. 
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  Olemme ohjanneet tekstien sisältöä apukysymyksin ja vaatineet asiallista tekstiä, mutta 

muulla tavoin sisältöä ei ole rajattu. Esimerkiksi pettymys opettajien toimintaa kohtaan on kehotettu 

kirjoittamaan blogiin eli emme ole pyrkineet oppilaiden tekstien kautta luomaan itsestämme 

valheellista kuvaa opettajina tai tutkijoina. Blogitekstejä on käsitelty oppitunneilla, mutta tämä ei ole 

riski oppilaiden tutkittavien suojaa kohtaan, sillä onhan tekstit periaatteessa kaikkien nähtävillä 

internetissä muutenkin. Lisäksi olemme keskustelleet teksteistä luokan varsinaisen opettajan kanssa, 

mutta tämä lienee oppilaillekin itsestään selvää, sillä kyseessä on kuitenkin läksy ja kouluun liittyvä 

tehtävä. Tämä on varmasti vaikuttanut oppilaiden tekstien luonteeseen, sillä oppilailla on tieto ja 

käsitys siitä, millaista kieltä kouluun liittyviltä teksteiltä odotetaan ja miten opettaja suhtautuu 

tiettyihin ilmaisuihin. Tutkimuksen sosiaalinen ekologia on siis sinällään säilytetty. (Ks. esim. 

Mäkinen 2006, 116.) 

Tutkimuksen kohteena olevien blogitekstien luonne onkin monitahoinen asia, sillä blogitekstit 

voidaan nähdä sekä yksityisinä että julkisina aikaansaannoksina. Oppilaat eivät ole voineet valita 

tekstin julkaisumuotoa, vaan olemme määränneet julkaisukanavaksi blogin esimerkiksi muiden 

sähköisten tiedostojen tai vihkojen sijaan. Muilla oppilailla on täten ollut mahdollisuus päästä 

lukemaan toistensa tekstejä. Oppitunneille otetut tekstiesimerkit on esitelty kuitenkin ilman oppilaan 

nimeä tai nimimerkkiä. 

Olemme tutkimuksessamme pyrkineet hyvään tieteelliseen käytäntöön viittaamalla muihin 

tutkijoihin mahdollisimman spesifisti ja raportoimalla tutkimustuloksista ja käytetyistä menetelmistä 

yksityiskohtaisesti. Olemme myös kertoneet tutkimuksemme liittymisestä toisiin tutkimuksiin ja 

Sanan lasku -ryhmään, minkä lisäksi olemme esitelleet, miten olemme päätyneet 

tutkimuskohteeseemme. Tutkimustulokset on pyritty esittämään mahdollisimman kriittisessä valossa 

ja kaikki tutkimusaineisto on aitoa. (Ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2004, 130; Hirsjärvi ym. 2007, 24, 

26; Clarkeburn & Mustajoki 2007, 52.)  

Meillä on ollut tutkimuksen teossa ohjaajia sekä käsityötieteen että kielentämisen puolelta, 

mikä on mahdollistanut monipuolisen ohjauksen ja erilaiset näkökannat. Olemme myös pyytäneet 

mielipiteitä muilta henkilöiltä altistaaksemme tutkimuksemme monipuolisen kritiikin alaiseksi jo 

työstämisvaiheessa. (Ks. esim. Mäkinen 2006, 102). 

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Olemme tutkimuksessamme hahmotelleet kielennöstyypit. Koska ne ovat vasta hahmotelmia, tulisi 

jatkotutkimuksessa tarkastella laajemmalla otannalla kielennöstyyppien paikkansapitävyyttä ja 

todenmukaisuutta sekä tyyppien suhdetta esimerkiksi oppimiseen tai motivaatioon. Yksi 
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jatkotutkimusaihe voisi olla kielennöstyyppien ja oppimisen välisen suhteen tarkastelu: tällöin 

voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten eri tyyppien mukainen kielentäminen vaikuttaa 

oppimistuloksiin. Toisaalta voidaan tarkastella myös sitä, muuttuvatko oppimistulokset sen mukaan, 

mihin kielennöstyyppiin on pyritty esimerkiksi opetuksen ja ohjauksen kautta. Koska 

tutkimuksestamme käy ilmi, että kielennöstyypeillä on jonkinlainen yhteys äidinkielen arvosanaan, 

voisi jatkossa tutkia sitä, miten kielentäminen ja äidinkielen osaaminen ovat yhteydessä keskenään. 

Olisi mielenkiintoista tutkia oppilaan osaamista jostain tietystä työvaiheesta tai tekniikasta 

siten, että ennen tutkimusta tehdään lähtötason mittaus esimerkiksi kirjallisen kokeen tai näytön 

avulla. Tämän jälkeen testijoukko jaetaan kahtia siten, että osalle tutkittavista opetetaan 

kielentämisen keinoja hyödyntäen ja osa tutkittavista saa niin sanottua perinteisempää opetusta. 

Opetusjakson päätyttyä testataan ryhmät uudestaan ja katsotaan, onko syntynyt eroa oppimisessa. 

Kielentämistä tehdessään oppilas joutuu prosessoimaan oppimaansa, käyttämään käsitteitä ja 

perustelemaan valintojaan, joten voisi olettaa tämän vaikuttavan pysyvään oppimiseen huomattavalla 

tavalla. 

Vuonna 2011 on julkaistu Opetushallituksen tuottama Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja 

käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla, jossa on tutkittu oppilaiden OPS:n tavoitteiden 

saavuttamista. Materiaalien ja työvälineiden tunnistamista testattiin sekä teknisen työn että 

tekstiilityön osalta kirjallisena tehtävänä, ja näissä tehtävissä menestyttiin keskimäärin hyvin. 

(Laitinen, Hilmola & Juntunen, 2011.) Olisi mielestämme mielenkiintoista ja tärkeää selvittää 

oppimistuloksia myös peruskoulun alaluokilta. Aiheesta voisi tehdä 9. vuosiluokan oppimistulosten 

selvityksen laajuisen, kattavalla otoksella teetetyn tutkimuksen, tai pienimuotoisemmin muutamaa 

luokkaa koskevan tapaustutkimuksen, jolloin kyettäisiin selvittämään tarkemmin juuri opetustyylin 

vaikutus ja mahdollisesti osaamisen kehittymisen lukukauden tai -vuoden edetessä. 

Oppimistulosten tarkastelun lisäksi kielentämisen avulla voitaisiin tutkia myös oppilaiden 

asenteita ja ennakkokäsityksiä oppiaineista tai projekteista. Tutkimalla asenteita ja 

ennakkokäsityksiä voidaan saada käsitys oppilaiden motivaatiosta, mikä puolestaan vaikuttaa 

oppimiseen. Motivaatioon sen sijaan vaikuttaa se, kuinka hyödyllisenä oppilaat kokevat 

kielentämisen ja muut opetusmenetelmät. Kielentämisen hyödyllisyyden kokemusta on tutkittu jo 

matematiikassa ja äidinkielessä, joten olisi luontevaa laajentaa hyödyllisyysnäkökulma taito- ja 

taideaineiden puolelle. 

 Blogien tai oppimispäiväkirjojen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa olisi myös 

erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Käytimme tutkimuksessamme blogitekstejä, jotka 

osoittautuivat toimiviksi käsityön opiskelun kuvaamisen ja oman toiminnan arvioinnin välineinä. 

Kokemuksemme oppilaiden blogien kirjoittamisesta ovat melko positiivisia. Vaikka kaikkien 
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oppilaiden blogien lukeminen olikin työlästä, pääsi tekstejä lukemalla lähemmäksi oppilaan 

ajattelua ja lukiessa saattoi huomata, missä asioissa oppilaalla oli kehitettävää ja mitkä asiat olivat 

jo hallussa. Tieto oppilaan käyttämistä vääristä tai virheellisistä käsitteistä voi auttaa 

suunnittelemaan opetusta entistä oppilaslähtöisemmäksi ja kiinnittämään huomiota oppilaan 

vaikeaksi kokemiin asioihin. Lukiessa oppilaan näkökulmia oppitunnin tapahtumiin 

oppilaantuntemus lisääntyy ja saadaan uusi näkökulma asioihin. Blogitekstien avulla tullaan myös 

tietoiseksi hiljaisempien oppilaiden ajattelusta. Haastavaksi tutkimuksessamme osoittautui lähinnä 

oppilaiden motivointi kirjoittamiseen, ja erityisesti kotitehtävänä ollut kirjoittaminen unohtui 

helposti. 

Omien havaintojemme mukaan blogit ja oppimispäiväkirjat voisivat soveltua sekä 

kielentämisen ja opitun asian konstruoinnin kannalta mutta myös arvioinnin ja reflektion kannalta 

opetuksen tueksi hyvin. Blogien ja päiväkirjamerkintöjen hyödyllisyyden tutkiminen oppilaan 

näkökulmasta olisi mielestämme luonteva jatkumo omalle tutkimuksellemme, koska 

tutkimuksessamme ei varsinaisesti tutkittu blogin käytön hyödyllisyyttä ja kokemuksemme sen 

hyödyistä perustuu pelkästään omiin tuntemuksiimme ja havaintoihimme.  

8.4 Pohdinta 

Tutkimuksen aihe valikoitui mielenkiintomme perusteella eikä sitä ole ohjattu ulkoapäin, minkä 

takia olemme olleet kiinnostuneita ja sitoutuneita tutkimukseen. Koemme, ettei valittu aihe ole 

helpoimmasta päästä, koska kielentämistä sinällään ei ole tutkittu taito- ja taideaineissa. Aineistosta 

olikin vaikea poimia tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita, koska emme tarkalleen tienneet, mihin 

meidän pitäisi kiinnittää huomiota. 

Tutkimuksessa oli useita haasteellisia asioita. Pohdimme erityisesti tutkimuskysymyksiä sekä 

tutkimusta suunnitellessa että myöhemmin sitä toteuttaessa ja aineistoa analysoitaessa. Koska 

tutkimuskysymykset ovat täsmentyneet matkan varrella, olemme myöhemmin havainneet, että 

aineiston keruumme on mahdollisesti osittain puutteellinen ja tiettyjä asioita lisäämällä olisimme 

voineet parantaa tutkimuksemme syvyyttä. Päiväkirjamenetelmän ja havainnoinnin lisäksi oppilailla 

olisi voinut teettää testin, jolla olisi mitattu heidän osaamistaan ja oppimistaan, ja näitä tuloksia olisi 

voitu verrata oppilaiden kielennöksiin. Lisäksi kielennöstyyppejä olisi voitu tutkia tarkemmin 

esimerkiksi oppilaskohtaisten haastattelujen tai sovellustehtävien avulla. 

Ratkaisut, joita olemme tehneet, ovat vaikuttaneet huomattavasti tutkimustuloksiin. 

Kielentäminen saattaisi ilmentyä eri tavalla, jos olisimme käyttäneet kirjallisen kielentämisen lisäksi 

myös suullista kielentämistä. Nyt kirjalliset kielennökset koostuvat pelkästä tekstistä, mutta 
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käyttämällä tutkimusaineistona myös esimerkiksi oppilaiden vihkoja voidaan tutkia kirjoitetun 

kielen lisäksi kuvien käyttöä ja merkitystä kielentämisessä. Suullisen kielentämisen ja 

vihkotyöskentelyn huomioiminen olisi voinut johtaa todenmukaisempaan kuvaan kielentämisestä, 

koska tällöin oppilaan kirjallinen ilmaisutaito ei korostu merkittävästi. 

 Tutkimuksemme osoittaa, että kielentämistä taito- ja taideaineissa on syytä tutkia edelleen. 

Tutkimustuloksista käy ilmi erityisesti se, kuinka paljon tietoa oppilaan työskentelystä voi saada 

kielentämisen avulla. Oppilaat kielentävät hyvin yksilöllisesti, ja tekstien sisällöllinen laajuus on 

vaihtelevaa. Myös käsitteiden hallinta vaihtelee oppilaiden välillä runsaasti. Muodostamiamme 

kielennöstyyppejä voidaan pitää eräänlaisina luonnoksina, joita tulee täsmentää ja tarkentaa 

myöhemmissä tutkimuksissa. Jotta kielennöstyypeistä voisi tehdä yleistettäviä, aihetta tulisi tutkia 

lukumääräisesti suuremmalla aineistolla ja aineistoa tulisi kerätä laajemmin. 

 Koemme tutkimuksen olleen itsellemme hyödyllinen, koska tutustuimme meille uuteen tapaan 

lähestyä oppilaan ajattelua. Tutkimus ja erityisesti siihen liittynyt valaisinprojekti kehitti 

opettajuuttamme ja opimme yhdistämään teorian konkreettiseen luokkatyöskentelyyn. Havaitsimme, 

että kielentämisen avulla oppilaan ajattelusta voi saada tärkeää tietoa, jota muuten ei saa niin 

kattavasti selville. Jos opettaisimmekin projektiin osallistuneita oppilaita nyt uudestaan, osaisimme 

todennäköisesti suunnitella opetusta ja huomioida oppilaiden osaamista ja taitoja yksilöllisemmin. 

Projekti toimi myös hyvänä ajattelun herättäjänä, sillä havaitsimme useita asioita, joita emme olleet 

osanneet huomioida tai pohtia aikaisemmin. Jäimme tutkimuksen myötä pohtimaan esimerkiksi 

suhdetta opettajan opetuksen ja oppilaan oman oivaltamisen välillä – Missä tilanteissa ja millä 

laajuudella keskitytään oppilaan keksimiseen ja oivaltamiseen opettajajohtoisen opettamisen sijaan?  

Mielestämme kielentäminen soveltuu äidinkielen ja matematiikan lisäksi hyvin myös taito- ja 

taideaineisiin, minkä takia toivommekin, että tulevaisuudessa kehitetään entisestään kielen sekä 

taito- ja taideaineiden välistä suhdetta. 
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Liite 1(1) 
 

Pohdi näitä asioita blogissasi: 

 
 

1. Suunnittelu 

- Miten saitte idean työhön, mistä suunnittelu alkoi? 

- Kerro suunnittelun etenemisestä vaiheittain. 

- Käytittekö jotain apuvälineitä suunnittelussa, mitä ja miksi? 

- Olitko jostain asiasta eri mieltä ryhmäsi kanssa? Olisitko tehnyt/päättänyt/ratkaissut asian 

jotenkin toisin? Miten? 

 

2. Ongelmia 

- Millaisia ongelmia kohtasitte ja miten ratkaisitte ne? Miten havaitsitte ongelman? 

- Syntyikö ongelmista lisää ongelmia, millaisia? 

- Oliko annetuissa työskentelyohjeissa epäselvyyksiä? 

 



 

Liite 2(1) 
 
 

Pohdi näitä asioita blogissasi: 

 

1. Työskentely 

- Kuvaile työskentelyäsi vaiheittain. 

- Mitä työvaiheita teit yksin ja missä käytit ryhmän apua? 

- Millaisia apuvälineitä käytit ja miksi? 

- Jos saisit käyttää ihan mitä tahansa työvälineitä, mitä käyttäisit? Voit keksiä millaisen 

laitteen tahansa, ei tarvitse olla oikea olemassa oleva väline. 

 

2. Ongelmia 

- Millaisia ongelmia kohtasit ja miten ratkaisit ne? Miten havaitsit ongelman? 

- Mistä etsit ratkaisua ongelmaasi? 

- Syntyikö ongelmasta lisäongelmia? Millaisia? 

 

 
 
 



 

Liite 3(1) 

Pohdi näitä asioita blogissasi: 

 

1. Koko projekti 

- Kuvaile millaisissa vaiheissa teit työn? Millaisiin vaiheisiin työ kannattaisi mielestäsi jakaa? 

- Miten ryhmän toiminta sujui? Millaisissa asioissa teillä oli eriäviä mielipiteitä ja miten 

päädyitte yhteisymmärrykseen? 

- Vastaako valmis työ suunnitelmia? Miltä kohdin työ vastaa tai ei vastaa suunnitelmaa? 

Muuttuiko suunnitelma matkan varrella? 

 

2. Ongelmia 

- Mistä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta opit eniten? Eli mikä ongelma ratkaisuineen jäi 

parhaiten mieleesi? 

- Millainen ongelma oli vaikein ratkaista? Miksi? 

- Olisiko johonkin ongelmaan ollut useita ratkaisuja? Miksi päädyit juuri valitsemaasi 

ratkaisuun? 

 

3. Ajankäyttö ja työskentely 

- Mitä mieltä olet projektiin käytetystä ajasta? Perustele mielipiteesi. 

- Minkä verran mielestäsi olisi pitänyt käyttää aikaa projektiin? 

- Pohdi työskentelyäsi ajankäytön kannalta: Käytitkö ajan hyödyksi? Mihin olisit voinut 

käyttää enemmän tai vähemmän aikaa? 

- Työt ovat valmistuneet eri tahtiin (osalla työ valmistui keskiviikon pitkän työskentelyjakson 

aikana, osalla työ on edelleen kesken). Mistä luulet tämän johtuvan? 

 

 

 


