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1 Johdanto 
Marjaana Kangas, Lapin yliopisto 

Tässä raportissa esitellään Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksessa tehdyn 
Urheilijan MoniDigi –hankkeeseen liittyvän pilottitutkimuksen tuloksia. Urheilijan 
MoniDigi-hankkeen (22.2.2017-31.12.2018) tavoitteena on ollut kehittää ja pilotoida 
urheilevan koululaisen hyvinvointia tukeva opiskelumalli, joka pohjautuu 
etäopiskelumahdollisuuksien ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien lisäämiseen 
opetuksessa ja oppimisessa. Hanke on toteutettu Lauttasaaren yhteiskoulussa, jonka 
tutkimuspartneri Lapin yliopisto on ollut hankkeen ajan.  

Urheilijan MoniDigi-hanketta on rahoittanut Opetushallitus yhteensä 47 200 eurolla, 
josta tutkimuksen osuus on ollut 28 000 euroa. Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut 
kehittää pedagogisia malleja, joita voidaan hyödyntää myös muissa Suomen 
urheiluyläkouluissa. Lauttasaaren yhteiskoulun lisäksi hankkeen pilottiverkostossa ovat 
olleet mukana myös Haagan peruskoulu ja Pohjois-Haagan yhteiskoulu Helsingistä sekä 
Kesämäenrinteen koulu Lappeenrannasta. Näistä kouluista opettajia on osallistunut 
hankkeen puitteissa myös Lapin yliopiston järjestämiin koulutus- ja työpajapäiviin.  

Lauttasaaren yhteiskoulussa toteutettu tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa on 
sovellettu design-perustaista tutkimusmenetelmää. Design-perustaisessa tutkimuksessa 
tavoitteena on iteratiivisesti tutkia ja kehittää käytäntöjä. Koulun opettajat ovat 
aktiivisesti osallistuneet pilotin eli monialaisen opintojakson suunnittelemiseen 
yhteistyössä yliopiston tutkijoiden kanssa. Pilottitutkimuksena monialainen 
opintokokonaisuus tarjottiin koulun 9-luokkalaisille syksyllä 2017. Pilottitutkimukseen 
osallistui 19 yläkoululaista ja kaksi aineenopettajaa. Pilotissa kerättiin tutkimusaineistoa 
kahteen erilliseen tutkimukseen: 1) urheilevien yläkoululaisten oppimismotivaatioon 
liittyvään tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli selvittää oppilaiden motivationaalisia 
tekijöitä niin urheilua kuin koulunkäyntiä kohtaan, sekä 2) monialaista 
opintokokonaisuutta kuvaavan pedagogisen mallin kehittämiseen liittyvään tutkimukseen. 
Digitaalisena oppimisympäristönä monialaisella opintojaksolla käytettiin Office365-
ympäristöä. 

Tutkimusten tuloksia esitellään seuraavissa luvuissa aloittaen urheilevan koululaisen 
motivationaalisiin tekijöihin keskittyvän tutkimuksen raportoinnilla ja jatkaen 
monialaiseen opintojaksoon liittyvään tutkimukseen. Tutkimustuloksia on esitelty 
Lauttasaaren koululla hankkeessa mukana oleville opettajille 9.5.2018 sekä kansallisilla 
Kasvatustieteen päivillä marraskuussa 2018 Tampereella (Kangas, Rivinen & Ruokamo, 
2018).  
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2 Yläkouluikäisten urheilevien nuorten motivationaalinen 
suuntautuminen urheiluun, koulunkäyntiin ja niiden 
yhteensovittamiseen. 
Marjaana Kangas, Susanna Rivinen & Heli Ruokamo, Lapin yliopisto 

Tutkimuksen ensimmäisenä lähtökohtana oli selvittää, miten urheilevat koululaiset 
kokevat itsensä toisaalta urheilijoina ja toisaalta koulussa oppijoina, millä tavalla 
urheilevat koululaiset ovat motivoituneet sekä urheiluun että koulunkäyntiin ja millä 
tavalla he selittävät sekä onnistumisia että epäonnistumisia niin urheilussa kuin 
koulunkäynnissä. Motivationaalisten tekijöiden tutkimisella haluttiin selvittää 
urheilevien koululaisten itseohjautuvuuteen ja itsesäätelyn taitoihin liittyviä tekijöitä, 
sillä niiden nähdään olevan keskeisiä tavoitteellisessa toiminnassa.  

Teoreettisesti tutkimus pohjautui Itseohjautuvuusteoriaan (Self Determination Theory) 
(Deci & Ryan, 1985, 2000) sekä Itsesäätöisen oppimisen (Self Regulated Learning) (esim. 
Zimmerman, 2000; Dweck & Master, 2008) käsitteeseen. Keskeistä itsesäätöisessä 
oppimisessa on tavoitteiden asettaminen ja omien saavutusten arviointi. Itsesäätöinen 
oppija asettaa tavoitteita, joiden saavuttamisen hän kokee mahdollisena. Suoritusta 
selittävät tekijät ovat myös oppimisessa tärkeitä, koska ne suuntaavat tulevaa 
tavoitteiden asettamista. Onnistumista ja epäonnistumista selittävien tekijöiden analyysi 
on pohjautunut ns. Attribuutio-teoriaan (Weiner, 1992), jonka mukaan selittävät tekijät 
voidaan jaotella sisäisiin vs. ulkoisiin; kontrolloituihin vs. kontrolloimattomiin ja pysyviin 
vs. tilapäisiin. Itsesäätöinen oppija suuntaa kognitionsa, käyttäytymisensä ja tunteensa 
kohti asettamiaan tavoitteita ja selittää onnistumista ja epäonnistumista usein 
kontrolloiduilla ja tilapäisillä tekijöillä, mikä tukee ajatusta minäpystyvyydestä ja 
kokemuksesta, että voi itse vaikuttaa asioihin. Myönteinen käsitys itsestä oppijana tukee 
itsesäätöisen oppimisen kehittymistä. 

Motivationaalisia tekijöitä on tutkittu runsaasti oppimisen tutkimuksessa ja myös 
urheilun kontekstissa. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että hyvät itsesäätöisen 
oppimisen taidot auttavat maksimoimaan harjoittelun (esim. Bartulovic ym. 2017) tai 
siihen käytettävän ajan (Parker ym., 2017). On myös havaittu, että korkeiden tavoitteiden 
asettaminen voi olla yhteydessä opiskeluintoon ja että erittäin korkeat tavoitteet 
yhdistettynä korkeaan tyytymättömyyteen saattavat toisaalta johtaa koulu-
uupumukseen. Aktiivinen urheiluharrastus voi tukea opiskelijan psyykkistä hyvinvointia, 
mutta toisaalta lisätä opiskelijan kokemaa kuormitusta. (Ståhlberg, Pulkka, Tuominen & 
Niemivirta, 2018.)  
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2.1 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Kuinka motivoituneita urheilevat yläkoululaiset ovat koulunkäyntiin ja urheiluun? 
a. Miten urheilevat yläkoululaiset kuvaavat itseään urheilijoina ja oppijoina? 
b. Miten urheilevat yläkoululaiset selittävät urheilussa ja koulunkäynnissä 

onnistumisia ja epäonnistumisia? 
2. Miten urheilun ja koulun yhteensovittaminen näyttäytyy urheilevan yläkoululaisen 

arjessa? 
a. Miten urheilevat yläkoululaiset kokevat koulun ja urheilun 

yhteensovittamisen? 
b. Miten urheilevat koululaiset huolehtivat hyvinvoinnistaan arjessa? 

Tutkimukseen osallistui 18 urheilevaa 9-luokkalaista oppilasta, jotka edustivat seuraavia 
urheilulajeja: uinti, koripallo, jalkapallo, taitoluistelu ja suunnistus. Oppilaat olivat kaikki 
samalta luokalta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla oppilaat koulupäivän 
aikana parihaastatteluin. Haastattelut olivat teemahaastatteluja, joissa jokaiselle 
oppilasparille esitettiin samat kysymykset. Haastattelujen kesto vaihteli 20 minuutista 45 
minuuttiin. Parihaastattelut toteutettiin monialaisen pilottiopetusjakson alkupäivinä 2.-
4.10.2017. Haastateltavat teemat liittyivät oppilaan arkeen, urheiluharrastukseen, yleisesti 
koulunkäyntiin, käsitykseen omasta oppimisesta ja hyvinvoinnista sekä koulun ja 
urheilun yhteensovittamiseen. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin tulevaan opintojaksoon 
orientoitumiseen liittyviä kysymyksiä oppilaiden koulussa käyttämistä digitaalisista 
välineistä, heidän aikaisemmista kokemuksistaan projektiluonteisesta oppimisesta sekä 
heidän käsitystään monilukutaidosta. Yhtenä oppimisen tavoitteena oppilaille 
tarjottavalla pilottiopintojaksolla oli monilukutaidon kehittäminen.  

 

2.2 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Yläkoululaisten motivationaalinen orientoituminen  

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita, kuinka motivoituneita urheilevat yläkoululaiset 
ovat urheiluun ja koulunkäyntiin. Lähtökohtana oli, että nuoret nähtiin yhtä aikaa sekä 
urheilevina nuorina että oppijoina koulussa (ks. Kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Urheileva nuori oppijana koulussa ja urheilussa. 

Haastatteluissa oppilaita pyydettiin arvioimaan ja perustelemaan motivaatiotasoaan 
kouluarvosana-asteikolla 4-10. Tulosten mukaan haastatellut urheilevat yläkoululaiset 
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(N=18) kokivat olevansa keskimäärin hyvin motivoituneita sekä urheiluun että 
koulunkäyntiin.  Keskiarvo koulunkäyntiin liittyvästä subjektiivisesta motivaatiotason 
arviosta oli 8,61 ja urheiluun liittyvästä motivaatiotason arviosta 9,33. Seuraavaan kuvioon 
on koottu jokaisen oppilaan arviot motivaatiostaan kouluarvosanalla arvioituna (ks. 
Kuvio 2). Vaikka tutkimuksessa ei oltu varsinaisesti kiinnostuneita sukupuoleen 
liittyvistä eroista, taulukon värikoodit kuvastavat poikien ja tyttöjen antamia arvioita 
(P=poika ja T=tyttö). 

 

 

Kuvio 2. Urheilevien koululaisten kokema motivaatio urheiluun ja koulunkäyntiin 
kouluarvosanalla arvioituna. 

Kuten taulukosta käy ilmi, haastatelluista oppilaista 12/18 koki olevansa motivoitunut 
hieman enemmän urheiluun kuin koulunkäyntiin, vaikka molempien arviot olivat 
suhteellisen korkeita. Vaikka urheilevat koululaiset kokivat olevansa pääasiassa erittäin 
motivoituneita urheiluun, kokivat he myös tärkeänä koulutyöhön panostamisen: 

Panostan vähän enemmän uintiin, mutta en mä jätä kuitenkaan sitä 
koulunkäyntii läskiks. Kyl mä yritän kuitenkin parhaani aina.  

En mä niin paljoo tykkää koulusta, mutta sen on pakko mennä sillee, että 
vanhemmatki ois tyytyväisiä. Ja munki mielestä urheilu menee edelle. 

 

Urheilevien koululaisten motivationaalinen orientoituminen näyttäytyi siis melko 
samansuuntaisena sekä urheilussa että koulunkäynnissä. Kun tutkimuksessa verrattiin 
sekä koulunkäyntiin että urheiluun liittyviä, keskeisiä kuvaavia tekijöitä, yhdistäviksi 
motivationaalisiksi tekijöiksi –– niin urheilussa kuin koulunkäynnissä –– muodostuivat 
tavoitteellisuus, strategisuus ja vastuullisuus.  

Tavoitteellisuus on omien tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Se on tietoisuutta 
omista kyvyistään ja tavoitteistaan sekä tunnetta siitä, että tekee riittävästi oppiakseen ja 
menestyäkseen. Tavoitteellisuus näyttäytyy myös tunteena siitä, että voi itse vaikuttaa ja 
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asettaa tavoitteita, joita arvostaa. Siihen liittyy ymmärrys siitä, että ”oppiakseen ja 
pärjätäkseen” on tehtävä paljon töitä. 

Et eniten se, et niinku ite jotenki sillee tuntee, et on kehittyny ja pääsee silleen 
tavoitteisiin ja silleen teknillisesti saavuttaa ne tavoitteet. (urheiluun liittyvä 
tavoitteellisuus) 

Osa valmentajan kaa katottu sieltä, ett jos onnistuis tekee niin parantuis, 
mutt sit osa, ett mä haluun ite tehä sen paremmin. (urheiluun liittyvä 
tavoitteellisuus) 
 
Mä haluun päästä hyvään lukioon…ja se vaatii tosi paljon työtä, etenki mulla, 
et mä opin ja pärjään. Mä oon huomannu….et mä oon, mun pitää tehä 
oikeestaan ekstraduunii koko ajan. (koulunkäyntiin liittyvä tavoitteellisuus) 

Toinen, sekä urheiluun että koulunkäyntiin yhdistettävä motivationaalista 
orientoitumista kuvaava tekijä on strategisuus. Tässä tutkimuksessa strategisuus viittaa 
erityisesti yksilön kykyyn ja taitoon suhteuttaa harjoitteluun ja opiskeluun panostamisen 
määrää asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Urheilevat koululaiset kokivat, että 
molempiin, sekä urheiluun että koulunkäyntiin täydesti panostaminen on haasteellista 
ja että toisinaan on tehtävä kompromisseja. Tämä liittyy olennaisesti siihen, millainen 
arvo (value) tulevalle toiminnalle ja suoritukselle annetaan ja kuinka paljon tavoitteeseen 
näin ollen panostetaan. Toisaalta strategisuus viittaa siihen, että oleellista on haastaa 
itsensä ja tavoitella onnistumista suhteessa omaan oppimiseen ja kehittymiseen. 
Strategisen oppijan keskiössä on oma oppiminen. 

Mä teen sen verran, että menee hyvin, ja sitten en kauheesti ylimääräistä. 
(koulunkäyntiin liittyvä strategisuus) 

Mä tiedän et mulla on niin ku paljon ohjelmaa viikossa…niin sit se niin ku 
koulu, se ei oo niin vaarallista, jos yks kaks koetta menee vähän jotenki 
huonommin. (koulunkäyntiin liittyvä strategisuus) 

Sit ehkä se, et sä ehkä ylität ennemmin niin kuin ittes, etkä silleen, että mä 
lähden nyt kisoihin, et mä voitan tän mun kaverin. (urheiluun liittyvä 
strategisuus) 

Kolmas motivationaalista orientoitumista kuvaava tekijä, joka näyttäytyi sekä urheilussa 
että koulunkäynnissä, on vastuullisuus (responsibility). Vastuullisuus viittaa tässä 
tutkimuksessa erityisesti aktiiviseen toimijuuteen (agency) ja sitoutumiseen 
(engagement) omaan oppimiseen ja tekemiseen. Aktiivinen toimija on oppinut 
toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti. Oppimisen perustana on yksilön oma tahto ja 
aloitteellisuus sekä kokemus itsestä aktiivisena ja vastuullisena toimijana (Emirbayer & 
Mishe, 1998), joka pyrkii tekemään parhaansa. Vastuullisuuteen yhdistyy myös tekemisen 
mielekkyys, mikä puolestaan on oleellista hyvinvoinnin ylläpitämisessä.  
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Mä oon kyllä niin kuin mun mielest ihan sillain täysil motivoitunut ja kyl mä 
niin kuin parhaani teen aina treeneissä ja haluun aina niin kuin kisoissakin 
tehdä niin kuin sen parhaimman. (urheiluun liittyvä vastuullisuus) 

Mä haluun menestyy ja mä oon valmis tekemään mitä vain sen eteen. Mä 
tykkään uimisesta ja se on mun mielestä kivaa. (urheiluun liittyvä 
vastuullisuus) 

Kyl mä oon koulus kans mun mielestä semmonen niin ku huolellinen…et mä 
teen mun asiat, mä teen läksyt ja luen kokeisiin. (koulunkäyntiin liittyvä 
vastuullisuus) 

Vastuullisuus on myös kykyä organisoida omaa tekemistään siten, että sitä ei koeta liian 
kuormittavana. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että ns. kunnianhimoisilla 
opiskelijoilla esiintyy keskimäärin yleensä paljon opiskeluintoa ja vähän koulu-
uupumusta (ks. Ståhlberg, Pulkka, Tuominen & Niemivirta, 2018).  

Tähän tutkimukseen osallistuneet urheilevat koululaiset toivat myös esiin, että heille on 
yhtä tärkeää oma kehittyminen urheilussa kuin kisoissa menestyminen. Oppimisen 
sisäistä motivaatiota kuvastaa se, että nuoret eivät pitäneet toisten voittamista niinkään 
tärkeänä kuin itsensä voittamista. Vastuullinen oppija kokee oppimisen halua, on 
motivoitunut kehittämään omia taitojaan ja valmis itsensä ylittämiseen.  

Molemmat (kehittyminen vs. menestyminen) on tärkeitä, mutta se on 
kivempi oppii jotain uutta. 

Kyl mä haluun menestyy kisoissa, mut kyllä mä myös haluun oppii uusii 
juttuja. Mut ehkä kuitenkin tärkeempi on se, että oppii niitä uusia juttuja. 

Mä haluun olla parempi ku toiset, mut mä en niinku mieti sitä, että oonks 
mä parempi kuin toi. Mä vaan teen omia juttuja. Sit yritän olla paras ja hyvä 
siinä. 

Mun mielestä se on tärkeempi et niin kuin ne omat tavoitteet, sä voitat niin 
kuin ittes. 

 

Oppimisen ilo, stressi ja pettymykset  

Haastatteluissa käsiteltiin myös sitä, mistä urheilevat koululaiset kokevat oppimisen iloa, 
stressiä ja pettymyksiä. Näiden voidaan nähdä olevan yksi motivaatioon vaikuttavia, sitä 
ylläpitäviä ja vähentäviä tekijöitä. Nuoret toivat esiin, että oppimisen iloa koettiin 
pääasiassa omista onnistuneista ponnisteluista, siitä, että ”on tehnyt jotain kunnolla ja 
on antanut kaikkensa”. Ilo syntyi uurastamisesta ja onnistumisista. Myös kaverit ja 
myönteisen palautteen saaminen tuottavat nuorten mukaan oppimisen iloa.  

 Treeneissäkin on, että et kaverit tuo sitä iloa, sellasta hauskaa.  
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Mua kehutaan, niin se on sellanen adrenaliinipiikki oikeestaan. Siit tulee tosi 
hyvä fiilis.   

Tässä tutkimuksessa mukana olevat nuoret eivät tuoneet esille koulu-uupumukseen 
liittyviä tekijöitä. Sen sijaan he luettelivat erilaisia tekijöitä, jotka he kokivat stressaavana 
joko urheilussa, koulun käynnissä tai niiden yhteensovittamisessa. Lisäksi he pohtivat 
sitä, millä tavalla he suhtautuvat onnistumisiin ja pettymyksiin niin urheilussa kuin 
koulunkäynnissä. Stressi ja väsymys liittyivät pääasiassa arjen ajallisiin haasteisiin sekä 
koulunkäyntiin liittyviin tekijöihin, kuten kokeiden kasautumiseen. Lähes jokainen 
kertoi kokevansa joko ajoittaista väsymystä tai stressiä. Stressi liitettiin myös 
tulevaisuuden hahmottamiseen koulun ja urheilun yhteensovittamisessa.   

No, ehkä harvemmin mä niin kuin ihan semmost väsymystä, mut joskus niille 
aamujäille lähteminen tuntuu tosi pahalta ja vois ihan niin kuin jäädä 
sänkyynkin…sitten stressii tulee, no ehkä, jos on kokeita paljon koulussa, ja 
sit on kuiteski treenit ja, jos treenit loppuu just silloin puol kasilta ja huomen 
niinku tavallaan on sitten aamujää, sinne pitäs herätä aikasin, niin kyl sit 
siinä tulee vähän niin ku kiire, et ehtii valmistautuu niihin kokeisiinkin, mut 
kyl niist selvii sitten ihan.  

Ainaki nytte lähiaikoina ollu aik paljon niin kun stressii, sitte ku oon menny 
ysille ja oon miettiny et, nyt mä haluisin kans lukioon et pitää niinku 
panostaa kouluun ja uintiin niinku samaan aikaan.  

Pettymykset ja epäonnistumiset vaikuttavat negatiivisesti motivaatioon. Oppilaat 
kokivat pettymystä etenkin silloin, kun he eivät päässeet asettamiinsa tavoitteisiin. 
Epäonnistumiset kisoissa tuottavat pettymystä, samoin kuin loukkaantumiset, jotka 
koettiin heikentävän motivaatiota.   

No jos ei joku kilpailu kautta treeni mee kauheen hyvin, ni siit voi olla 
pettyny. Tai vaikka jos loukkaantuu tai tällee.  

No siis no, noh mulla on aika paljon niinku loukkaantumisii ni sen takii se on 
vähä silleen laskenu sitä, ni mä en oo päässy koko ajan treenaa ja sillee, ni 
varmaa sen takii.  

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös opiskelijoiden onnistumiselleen ja 
epäonnistumisellen annetuista selityksistä. Se, millaisilla tekijöillä yksilö selittää 
tapahtumia myös suuntaa tulevaa toimintaa, kuten harjoitteluun panostamista. Tässä 
tutkimuksessa esiin tulleet onnistumista ja epäonnistumista kuvaavat syyt olivat pääosin 
sisäisissä ja kontrolloitavissa tekijöissä niin koulunkäynnissä kuin urheilussa. Tämä 
viittaa siihen, että tutkimukseen osallistuneet urheilevat koululaiset ovat omaksuneet 
itsesäätöiselle oppimiselle suotuisan tavan selittää oppimisessaan tapahtuvia 
onnistumisia ja epäonnistumisia, tekijöillä, jotka ovat pikemminkin itsestä ja omasta 
panostuksesta riippuvaisia kuin oman kontrollin ulkopuolella. Onnistuminen riippuu 
paljolti myös omasta panostuksesta. 
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No jos joku asia on mennyt todella huonosti….et hitsi, mä oisin voinut tehdä 
tän paremmin. (urheilu)  

Jos mua ei kiinnosta yhtää se aine, ni sit mä en jaksa kauheesti ees panostaa 
siihen. (koulu) 

Attribuutiot ovat tärkeässä roolissa tulevien tavoitteiden asettamisessa sekä siinä, 
millaisen arvon oppija antaa tekemiselle ja kuinka paljon hän tekemiseen panostaa 
(Weiner, 1992). Haastatellut urheilevat koululaiset osasivat olla myös armollisia itselleen. 

Annan aika paljon anteeksi itelleni. 

 

Yläkoululaisten hyvinvointi ja urheilun ja koulun yhteensovittaminen  

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös siitä, miten urheilevat koululaiset kokevat 
koulun ja urheilun yhteensovittamisen ja miten he pitävät huolta hyvinvoinnistaan, 
toisinaan haasteellisessa koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittamisessa. Kuten edellä 
tuli jo ilmi, nuoret kokivat stressiä etenkin ajallisesta koulun ja urheilun 
yhteensovittamisesta. Runsaiden viikkotreenimäärien johdosta koulunkäyntiin 
käytettävä aika jää vähäiseksi. Joskus se on pois nukkumiseen ja lepoon käytettävästä 
ajasta tai ilmenee tunneilta myöhästymisenä myös koulupäivän aikana: 

 Ei siin ehi syödä ja sitt jokainen on poissa tunnilta. 

Koeviikko koettiin haasteellisena, koska silloin nuori joutuu tekemään kompromisseja 
asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Koeviikolla on oltava valmis nipistämään aikaa 
treeneistä. 

Jos on joku koe, joku koeviikko ja sitten on treenit joka ilta. Ne on vielä 
semmoseen aikaan, etten mä pysty oikee tekee myöhään. Sit mä skippaan 
treenit.   

Tutkimuksessa tuli myös esille, että koulun ja urheilun yhteensovittaminen liittyi myös 
koulun ja urheilun arvottamiseen omassa elämässä. Nuoret olivat tietoisia, että urheiluun 
panostaminen on pois koulunkäynnistä ja päinvastoin.  

Kyl mä niinku tavallaan tykkään oppii ja silleen kaikkii uusii asioita, mut sit 
kyl niinku urheilun kannalta…ei voi olla varmaa vaan silleen superhyvä 
koulus ja sit superhyvä urheilussa….  

Nuoret toivat esille myös ajatuksia siitä, miten koulu voi tukea koulun ja urheilun 
yhteensovittamista. Näitä olivat muun muassa päivä- ja lukujärjestyksen optimointi 
(esim. kasautuvien kokeiden välttäminen), digitaalisten ympäristöjen hyödyntäminen 
sekä yksilöllisten opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. 

Et just niitä yhistämistä mietitää molempien kannalta. Että koulu kestäis 
riittävän ajan aina ja sitten treenien välissä olis jotain aikaa, ettei tarvis 
juosta sinne treeneihin sitte.  
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Hektinen koeviikko siinä, et just, jos niitä niin kuin ripottelis kokeita 
enemmän jaksolle, yleensä ne kaks vikaa viikkoo jakson lopul, tai ainakin se 
vika viikko, ne on tosi semmosii, täynnä niit kokeita.  

Esim. mä oon kuullu et noi jotkut jotka on nyt niinku lukios tuol espoolaisii 
ni ne on tehny silleen et ne on esim. tehny niiden koko enkun kurssin niinku 
etänä ni se vois, emmä tiiä onko se ihan mahdollista niinku kaikkeen mut 
niinku se vois tavallaan et jotain vois tehä niinku ni sit esim pääsis just 
aikasemmin koulusta tai jotenki silleen.  

Haastatellut nuoret pyrkivät pitämään hyvää huolta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointiin 
liitettiin olennaisesti sosiaaliset tekijät. Ryhmään kuulumista pidettiin tärkeänä, myös 
oman oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Toisena olennaisena hyvinvoinnista 
huolehtimisen tekijänä pidettiin fysiologisista tekijöistä huolehtimista. Riittävä uni ja 
oikeanlainen ravinto nähtiin tärkeinä oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

No, mä mielestäni syön ja elän terveellisesti ja pitääki syödä monipuolisesti 
ja silleen. Nukun ihan riittävästi, jotenki on nyt tullut, kun on harrastanut 
tota niin kauan, niin siitä on tullut semmonen elämäntyyli, etä kyl niinku 
aina ku lukee, niin kello on jo noin paljon, nyt on pakko mennä nukkumaan, 
että jaksaa.  

Yhteenvetona voi todeta, että urheilevat koululaiset toivat haastatteluissa esille 
monipuolisesti motivaatioon liittyviä tekijöitä ja näkökulmia. Vaikka tutkimuksen 
tarkoituksena ei varsinaisesti ollut löytää yhteneväisiä tekijöitä urheilun ja 
koulunkäyntiin liittyvien motivationaalisten tekijöiden välillä, tutkimustulokset 
kuitenkin osoittavat, että yhteisiä piirteitä oli havaittavissa. Tavoitteellisuus, strategisuus 
ja vastuullisuus olivat läsnä sekä urheilussa että koulunkäynnissä. Tämä herättää 
kiinnostuksen mahdollisiin jatkotutkimuksiin, joissa keskityttäisiin lähemmin 
mittaamaan urheilevien koululaisten itseohjautuvuutta sekä itsesäätöistä oppimista ja 
sen ilmentymistä molemmilla elämän alueilla. Missä määrin urheiluun panostaminen ja 
siihen liittyvät itsesäätöisen oppimisen taidot siirtyvät koulutyöskentelyn voimavaraksi 
ja päinvastoin? 

Haastatteluista kävi myös ilmi olennaiset koulun ja urheilun yhteensovittamisen 
haasteet; ajan riittävyys ja tekemisen arvottamisen ja oman panostamisen sopeuttaminen 
kulloiseenkin tilanteeseen.  

3 Monialainen opintojakso: Pilottitutkimus 
Monialaisten opintokokonaisuuksien toteuttaminen on yksi perusopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteista (OPH, 2014). Tässä luvussa esitellään pilottitutkimus, 
jossa urheileville koululaisille toteutettiin monialainen opintojakso syksyllä 2017 (3.10. –
29.11.2017). Opintojakson suunnittelu aloitettiin keväällä 2017 hankkeessa mukana 
oleville opettajille tarjotun koulutuksen yhteydessä. Suunnittelu tapahtui design-
tutkimuksen luonteen mukaisesti tutkijoiden ja opettajien yhteistyössä. Suunnittelun 
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pohjana käytettiin alustavaa pedagogista mallia, jossa avattiin monialaisen 
oppimisprosessin rakennetta, tavoitteita ja prosessia.  

Toteutetussa opetuskokeilussa yhdistettiin kaksi oppiaineitta, biologia ja kemia yhdeksi 
opintokokonaisuudeksi. Monialaisen oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteena oli 
syventää biologian ja kemian tietoja sekä kehittää oppilaiden yhteistyö- ja 
tiedonhakutaitoja. Tavoitteena oli, että oppilaat oppivat ymmärtämään kokonaisuuksia 
ja oppivat esittämään tietoa tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Tavoitteet 
kytkeytyivät läheisesti ajankohtaiseen laaja-alaisen osaamisalueiden kehittämiseen, 
erityisesti ryhmätyöskentelyn taitojen ja monilukutaidon kehittämiseen (ks. OPH, 2014).  

”Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen 
kehittymistä.” (OPH, 2014) 

Pedagogisella mallilla tarkoitetaan tiettyyn oppimisteoriaan pohjautuvaa rakenne- tai 
prosessikuvausta siitä, miten opetus toteutetaan ja millaisia vaiheita oppimisprosessiin 
liitetään. Suunnittelun pohjana oleva pedagoginen malli jakautui kolmeen vaiheeseen: 
orientaatioon, työskentelyvaiheeseen ja elaboraatio-vaiheeseen (Kangas, 2010). 
Orientoinnin aikana keskitytään tavoitteisiin, rakennetaan oppisisällöllinen perusta, 
määritellään keskeinen kirjallisuus ja tiedonlähteet sekä muodostetaan ryhmät 
projektimuotoiselle työskentelylle. Ennen varsinaista työskentelyä ryhmissä asetetaan 
myös omia tavoitteita opiskelulle ja luodaan säännöt ryhmätyöskentelylle. 
Työskentelyvaiheessa ryhmät työstävät omaa aihettaan itsenäisesti ja aineenopettajat 
ohjaavat työskentelyä. Elaboraatio-vaiheessa oppimista ja ryhmätyöskentelyä arvioidaan 
eri tavoin.  

3.1 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksessa haluttiin vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: Millainen on 
toimiva monialainen oppimisprosessi ja miten se tukee urheilevien koululaisten 
oppimista ja hyvinvointia? Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten oppilaat 
kokevat monialaisen oppimisprosessin ja miten opettajat kokevat monialaisen 
oppimisprosessin toteuttamisen. 

Pilottitutkimukseen osallistui 18 yläkoululaista sekä kaksi aineenopettajaa, jotka 
vastasivat monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Monialainen opintojakson teemana oli ravinto, jonka mukana olevat opettajat valitsivat 
biologiaa ja kemiaa yhdistäväksi yhteiseksi teemaksi. Opettajat määrittelivät etukäteen 
myös teemaan liittyvät sisällölliset aiheet, joiden parissa opintojakson aikana 
työskenneltiin. Opiskelu noudatteli projektioppimisen luonnetta ja aiheita työstettiin 
opettajien määrittämissä pienryhmissä. Valitut aiheet olivat: 1) ravinnon hajoaminen 
suussa, 2) hiilihydraattien hajoaminen ohutsuolessa, 3) rasvojen hajoaminen 
ohutsuolessa, 4) proteiinien hajoaminen ohutsuolessa, 5) ravintoaineiden imeytyminen 
ja 6) laktoosi-intoleranssi.  

Orientoinnin aikana opiskelijat jaettiin ryhmiin ja he valitsivat itseään kiinnostavan 
aiheen. Lisäksi käytiin läpi oppimisen tavoitteet ja työskentelyn vaiheet. Oppilaille 
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kerrottiin, että ryhmätehtävä vaikutti sekä biologian että kemian arvosanoihin siten, että 
20% oppiaineen arvosanasta perustui opintojakson suoritukseen. Arviointi koostui 
opintojakson lopussa tehtävästä ryhmäkokeen arvosanasta, ryhmätyön prosessista ja 
lopputuloksesta sekä niiden esittelystä. Lisäksi opintojaksolla käytettiin yksilö- ja 
vertaisarviointeja. 

Työskentelyvaiheessa opettajat ohjasivat oppilaita tiedonhaussa sekä tiedon 
kokoamisessa omaan tutkimusaiheeseensa liittyen. Oppimisympäristönä hyödynnettiin 
Office365-ympäristöä, joka oli yleisesti koulun käytössä. Viimeiset oppitunnit oli varattu 
ryhmätuotosten esittelyyn, ryhmäkokeeseen ja oppimisen arviointiin. Yhteensä 
monialaiseen opintojaksoon käytettiin 6 x 75h.  

Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää pedagogista mallia edelleen palvelemaan 
tulevien opintokokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista. Seuraavassa kuviossa 3 
esitellään monialaisen oppimisprosessin vaiheet sekä tutkimusaineiston keruu prosessin 
eri vaiheissa. 

 

Kuvio 3. Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen ja tutkimusaineiston keruun 
vaiheet. 

Tutkimusaineisto koostui oppilaiden haastatteluista, joissa motivationaalisten tekijöiden 
lisäksi kysyttiin myös oppilaiden ennakko-oletuksia ja ajatuksia tulevaa opintojaksoa 
kohtaan; oppilaille suunnatuista loppukyselyistä, oppimisen arviointilomakkeista sekä 
opettajahaastatteluista. Lisäksi tutkimusaineistona on hyödynnetty prosessin aikana 
syntyneitä dokumentteja ja oppilaiden tuottamia esityksiä. Tutkimusaineistoa kerättiin 
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prosessin eri vaiheissa ja se analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tähän 
raporttiin on koottu pilottikokeilun keskeisimmät tutkimustulokset. 

 

3.2 TUTKIMUSTULOKSET 

Oppilaiden kokemuksia laaja-alaisesta oppimisesta 

Monialainen projektityöskentely oli oppilaille monella tapaa uusi opiskelumuoto. 
Tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden ennakko-odotuksia ja käsityksiä 
projektioppimisesta ja monilukutaidosta. Myös oppilaiden motivaatiota monialaista 
opintokokonaisuutta kohtaan selvitettiin. Useat oppilaat kokivat motivaationsa olleen 
korkea opintojakson aikana. Vain kaksi oppilasta ei kokenut motivaatiotaan kovin 
korkeaksi perustellen sitä joko hieman tylsällä aiheella tai sillä, että aiheesta ei ollut 
saatavilla riittävästi tietoa. Joillakin oppilailla koettua motivaatiota laski se, että 
opintojakso ajoittui kilpailukauteen ja että muillakin opintojaksoilla oli samaan aikaan 
vaativia ryhmätehtäviä. 

Oli samaan aikaan muitakin esitelmiä ja kisoja, mitkä veivät suurimman 
osan motivaation kohteista. 

Osa oppilaista (7/18) perusteli motivoitumistaan hyvän arvosanan tavoittelemisen 
näkökulmasta.  

Tein todella paljon töitä niin koulussa kuin kotonakin, jotta saisimme 
parhaan mahdollisen lopputuotoksen. 

Eniten oppilaita motivoi mahdollisuus ryhmässä työskentelyyn ja yhteisölliseen tiedon 
tuottamiseen. Innostavana tekijänä pidettiin myös mahdollisuutta vastuunottamiseen ja 
itsenäiseen työskentelyyn. Myös uuden tiedon etsiminen eri medioista ja oman 
ryhmätuotoksen esittäminen koettiin motivoivana. 

Ryhmätyöskentely innosti minua ja se, että sai ottaa vastuuta ja pääsi 
suunnittelemaan työtä ja työn toteutusta.  

Minua innosti uuden tiedon hakeminen ja sisäistäminen ja pidin eniten 
osiosta, jossa opittiin ja haettiin tietoa aiheesta. 

Ryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta tärkeimmiksi asioiksi arvioitiin seuraavat 
tekijät: jokaisen ryhmän jäsenen panostaminen ja osallistuminen, hyvä ryhmähenki, 
toisten kuunteleminen ja auttaminen sekä tehtävien onnistunut jakaminen ryhmän 
jäsenten kesken. Vain pari oppilasta kertoi, että ryhmän työskentely ei ollut jakautunut 
tasaisesti tai että joku ryhmän jäsenistä ei vaikuttanut motivoituneelta työskentelyyn. 
Jokainen oppilas arvioi ryhmänsä suorituksen joko kiitettäväksi (n=10) tai erinomaiseksi 
(n=8).   

Kaikki tekivät ahkerasti töitä ja kaikki halusivat myös saada lopputuloksesta 
hyvän ja korkean arvosanan. 
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Autoimme kaikki yhdessä toisiamme ja halusimme tehdä kyseisestä 
projektista mahdollisimman hyvän. 

Arviointilomakkeessa kysyttiin myös oppilaiden kokemusta omasta oppimisestaan 
suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Valtaosa (17/18) oli sitä mieltä, että oli oppinut 
tarkastelemaan ilmiötä (esim. proteiinin hajoaminen ohutsuolessa) eri oppianeiden 
näkökulmista (ks. alla ote kyselyn kysymyksistä 16 ja 17). 

 

Perusteluissaan osa oppilaista reflektoi uutta ymmärrystään varsin kehittyneesti, vaikka 
eri oppiaineiden tarjoamia näkökulmia ei osattukaan aina selkeästi eritellä. Tietoa oli 
myös opittu soveltamaan omaan arkielämään. 

Se näkyy ihmisessä ja sitä voidaan tutkia biologian kautta mutta siinä 
tapahtuu myös reaktioita jotka taas liittyvät kemiaan ja sitä vois myös 
miettiä normaalilta näkökulmalta, siltä näkökulmalta, jos itse syö jotain. 

Aihe kosketti sekä ihmisen biologiaa sekä myös kehossa tapahtuvia 
reaktioita.  Reaktiot tapahtui ihmisen kehossa, jota tarkemmin 
tarkastelemalla pystyttiin näkemään kemiallisesta puolesta. Kehon reagointi 
tiettyjen aineiden hajotessa oli tuttu kemiallisesti ja fyysisesti tuttu biologian 
puolesta. 

Oppilaiden käsitys monilukutaidosta oli jäsentyneempää opintojakson päätyttyä kuin 
sen alussa. Alkuhaastatteluissa oppilaat liittivät käsitteen monilukutaito lähinnä 
kommunikointi- ja ihmisten lukutaitoon. Osalle käsite toi mieleen taidon lukea eri 
kielillä. Opintojakson jälkeen käsite oli oppilaille tutumpi ja sitä osattiin määritellä 
monipuolisemmin kuin opintojakson alussa. Seuraavat esimerkit kuvaavat oppilaiden 
monilukutaitoon liittyviä määritelmiä opintojakson jälkeen. 

 Osaa etsiä ja lukea tietoa ja havainnollistaa tietoa eri tavoin. 

  Samaa asiaa osataan katsoa monista eri näkökulmista.  
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Kykyä lukea tekstejä tai muita asioita eri tavoilla ja eri näkölumista 
käyttämällä eri lähteitä. 

Jokainen oppilas oli opintojakson jälkeen ainakin jossain määrin selvillä siitä, mitä 
monilukutaidolla tarkoitetaan. Voidaan siis sanoa, että opintojakson tavoitteet ja 
työtavat, kuten tiedon etsiminen eri lähteistä, tiedon tuottaminen ja esittäminen lisäsivät 
ymmärrystä monilukutaidosta ja sen luonteesta oppimisprosessissa.  

 

Opettajien kokemuksia monialaisesta opintojaksosta 

Ensimmäinen biologian ja kemian yhdistävä opintojakso onnistui opettajien mielestä 
kokonaisuudessaan hyvin. Olennaisipana tekijänä onnistumisesta opettajat pitivät 
opintojakson huolellista suunnittelua ja opettajien keskinäistä hyvää yhteistyötä. 
Molemmat opettajat olivat myös motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään opetusta 
tavoilla, jotka palvelisivat urheilevien koululaisten koulun ja urheilun 
yhteensovittamista. Haastatteluissa kävi ilmi, että onnistuminen näkyi mm. oppilaiden 
ryhmätyöskentelyssä. Ryhmät osasivat organisoida tehtävät hyvin ryhmän sisällä ja 
ottivat pääsääntöisesti hyvin vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaat 
olivat toimineet opintojakson aikana itseohjautuvasti, mikä saattoi johtua mm. siitä, että 
koko ryhmä oli opettajien mielestä muutekin itseohjautuva. 

Oppimisen tavoitteet saavutettiin opettajien mielestä monen ryhmän kohdalla erittäin 
hyvin. Näistä he korostivat vuorovaikutustaitojen, monilukutaidon ja vastuun ottamisen 
tavoitteita sekä opintojakson sisällöllisiä tavoitteita. Kuitenkin opintojaksoon liittyi myös 
haasteita, kuten se, että oppilaille monitieteisen tiedon rakentaminen, tiedon yhdistely 
eri oppiaineiden näkökulmien ja käsitteiden kautta oli myös haastavaa. Heille oli vaikea 
yhdistää kahta eri oppiainetta, vaikka samoja aiheita oli opiskeltu erikseen biologiassa ja 
kemiassa.  

Opettajan rooli opintojakson aikana oli aluksi saattaa oppilaat työskentelyyn ja olla 
tämän jälkeen lähinnä saatavilla; vastata kysymyksiin, tarjota materiaalia ja lähteitä, 
kannustaa, ja pysyä ”sopivasti taka-alalla”, kuten toinen opettajista kuvailee. Tärkeä oli 
kuitenkin se, että sisällöllisesti teemaan liittyvät asiat oli opiskeltu molempien 
oppiaineiden kohdalla jo edellisessä jaksossa. Tällöin oppilailla oli pohjatietoa asiasta, 
jota he lähtivät ryhmissä tutkimaan ja tuottamaan tiedosta omannäköisen koosteen, 
synteesin.   

Pilottijaksolla digitaalisena ympäristönä oli Office364, mutta jatkossa opintojaksoa voisi 
opettajien mielestä kehittää ja käyttää enemmän digitaalisia ympäristöjä, jolloin 
oppiminen ei olisi täysin paikkaan sidottua. Haastatteluissa nousi esiin myös tärkeys 
varmistaa oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian (tvt) käytön perustaidot ennen 
työskentelyn aloittamista.  
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3.3 MONIALAISEN OPPIMISKOKONAISUUDEN PEDAGOGINEN MALLI 

Seuraava kuvio avaa tutkimustulosten pohjalta kehitetyn monialaisen 
oppimiskokonaisuuden pedagogisen mallin (MOK-malli). 

 

 

Kuvio 4. Monialaisen oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli, MOK-malli. 

MOK-malli on yksi esimerkki siitä, miten monialaisen opintokokonaisuuden voi 
toteuttaa yhdistämällä siihen ryhmätyöskentelyä ja digitaalisia ympäristöjä. Kuten 
tässäkin tutkimuksessa tuli esiin, tärkeää on huolellinen suunnittelu ja 
yhteistyökumppanin valinta. Olennaista monialaisen opintokokonaisuuden 
suunnittelussa on myös se, että oppimisprosessissa yhdistyy vähintään kaksi oppiainetta. 
Pilottiesimerkissä yhdistettiin kemia ja biologia yhdeksi temaattiseksi kokonaisuudeksi. 
Teema voi olla käytännössä mikä tahansa opetussuunnitelmaan kytkeytyvä aihepiiri, joka 
liittyy oppilaiden omaan elämään, ja on riittävän avoin opiskelijoiden omille 
kysymyksille. Opettajat suunnittelevat opetuskokonaisuuden ja määrittelevät 
yhteisopetuksen toteuttamisen: oppimistavoitteet, kohderyhmän, mukana olevat 
oppiaineet, suoritustavat ja oppimisen arvioinnin.  

Orientaatio tapahtuu ensimmäisillä oppitunneilla. Tarkoitus on luoda yhteinen näkemys 
oppimisprosessin tavoitteista, yhteisestä teemasta, suoritustavoista ja 
arviointiperusteista. Orientaation aikana herätetään oppilaiden kiinnostus aihepiiriin 
mukana olevista oppiaineista käsin. Oppilaat valitsevat mahdollisesti aiheen, joka heitä 
erityisesti kiinnostaa ja suunnittelevat, mistä tietolähteistä etsivät ja kokoavat tietoa 
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aiheeseensa liittyen. Varsinaisen työskentelyvaiheen aikana oppilaat etsivät ja analysoivat 
tietoa valitusta aiheesta. Tässä monilukutaidon kehittymisen kannalta keskeisessä 
vaiheessa oppilaat kokoavat tietoa ja mahdollisesti tutkivat, millaisena tutkittava aihe tai 
ilmiö näyttäytyy eri tietolähteissä. Tutkimusprosessi kattaa oppimisprosessissa mukana 
olevat oppiaineet. Tarkoitus on oppia etsimään, arvioimaan ja tarkastelemaan tietoa eri 
oppiaineiden ja medioiden näkökulmasta. Tiedon arvioinnissa voidaan puntaroida 
esimerkiksi tietolähteiden ja tiedon oikeellisuutta, luotettavuutta, näkökulmia ja arvoja. 
Monilukutaidon näkökulmasta oppikirjoissa esitetyllä tiedolla ei ole erityisasemaa. 
Oppilaat tuottavat lopuksi tutkimastaan aiheesta raportin tai analyysin, jonka he 
esittelevät muille haluamassaan muodossa. Opettajan/opettajien tehtävänä on ohjata 
prosessia ja auttaa oppilaita tiedon kokoamisessa ja jäsentämisessä.  

Monialaisessa opintokokonaisuudessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä; tehdään 
työskentelyä ja oppimisprosessia näkyväksi ja jaettavaksi. Myös koko opintokokonaisuus 
on mahdollista suunnitella verkkoon ja digitaaliseen ympäristöön. Tällöin orientaatio-
vaiheeseen ja tuotosten esittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi videoneuvotteluun 
tarkoitettuja applikaatioita.   
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Kangas, yliopistotutkija Susanna Rivinen sekä professori Heli Ruokamo. Hankkeessa 
kehitetty MOK-malli on syntynyt tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksessa ja sitä 
voi hyödyntää ja soveltaa erilaisiin konteksteihin; erilaisiin oppiaineyhdistelmiin ja eri 
luokka-asteisiin. 

Opetuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Toteutetun kokeilun jälkeen Lauttasaaren 
yhteiskoulussa on jatkettu monialaisten opintokokonaisuuksien suunnittelua ja 
toteuttamista monin tavoin. Raportin lopuksi esitellään kooste hankkeessa mukana 
olleiden opettajien sekä apulaisrehtorin kokemuksista toteutuneesta hankkeesta. 

4 Mitä opittiin, miten tästä eteen päin? 
Sarianna Alho, Marjut Honkasalo, Tiina Mölläri, Pekka Ahola, Simo Karvinen, Kari Grönroos ja 
Risto Ikonen, Lauttasaaren yhteiskoulu 

Hankkeen jälkeen Lauttasaaren yhteiskoulussa on toteutettu useita erilaisia toteutuksia 
monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Toteutuksissa yhteisopettajuutta on voinut olla 
opintokokonaisuuden aikana 3/3, 2/3 tai 1/3 koko opintojaksosta, kuten 
pilottitutkimuksessa testattiin. Oppiaineyhdistelmät ovat vaihdelleet opintojaksoittain. 
Lisäksi opettajien toiveita on otettu huomioon opetuksen suunnittelussa 
mahdollisuuksien mukaan. 
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4.1 KOKEMUKSIA OPETUSTA PARANTAVISTA KÄYTÄNTEISTÄ 

Miten muodostaa projektiryhmät? 

• Useimmiten opettajat ovat jakaneet ryhmät siten, että työskentely sujuu 
tehokkaasti. Erityisesti on pyritty siihen, että samassa ryhmässä on heikompia ja 
lahjakkaampia opiskelijoita. 

• Joskus opiskelijat ovat myös voineet muodostaa ryhmiä itsenäisesti, eli 
käytänteissä on vaihtelua. 

Kuinka ohjata projektin etenemistä? 

• Yhteisopettajuus mahdollisti tavallista enemmän tukea, koska paikalla oli 
useampia aikuisia.  

• Oppilaat kannattaa laittaa sopimaan ryhmän sisäisistä säännöistä. Esim. Onko 
ryhmällä johtaja? Osallistuvatko kaikki yhtä paljon? Miten yhteistyö toteutetaan? 
Mitä jos joku on poissa tai sairaana? Mikä on pääasiallinen yhteydenpitokanava? 
jne. Kun säännöt ovat selvillä on ryhmän helpompi edetä työskentelyssä 
itseohjautuvasti. 

• Jotkut ryhmät tarvitsevat enemmän opettajan ohjausta kuin toiset. Oppilaiden 
tuntemus auttaa opettajaa kohdentamaan ohjausta niille ryhmille, jotka sitä 
enemmän kaipaavat. 

Miten toteuttaa arviointia? 

• Yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa (vertaisarviointi, itsearviointi, 
molempien opettajien arviointi) 

• On pyritty monipuoliseen arviointiin, jossa sisältötavoitteiden lisäksi arvioidaan 
OPS:in laaja-alaisten tavoitteiden toteutumista. 

Millaisia hyötyjä on ollut yhteisopettajuudesta? 

• Auttanut kokonaisvaltaista opetusta ja projektin monialaisuutta. 
• Hurjan hyvä asia! 
• Opettajat ovat kehittäneet ammattitaitoaan, koska he ovat saaneet vaikutteita 

toisiltaan. 
• Oppitunnit on voitu pitää täysipainoisina, vaikka toinen opettaja on ollut poissa 

esimerkiksi sairastumisen vuoksi. 

Mitkä ovat olleet käytännön haasteita projektien toteutuksessa? 

• Välillä on vaikuttanut siltä, etteivät opiskelijat ymmärrä, että heille vapautuu 
aikaa palautumiseen toteutettavan mallin myötä. 

• Oppilailla on ollut jonkin verran hankaluuksia etsiä sopivia tietolähteitä 
monialaisia projekteja varten. Oppilaat etsivät paljon tietoa netistä, mutta ovat 
kompuroineet sen kanssa, millaista tietoa kannattaa ottaa käyttöön. Omaan 
työhön on esimerkiksi otettu sellaista teoriatietoa, mitä ei ole välttämättä 
ymmärretty itsekkään. Opettajan ohjausta tarvitaan tässä asiassa paljon.  

• Vaikka oppikirjassa olisi aiheen perusasiat selkeästi, on sen käyttö lähteenä jäänyt 
vähemmälle. 
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Millaisia kokemuksia on tukituntien käytöstä? 

• Tukituntien käyttö on riippunut paljon ryhmästä, mutta toistaiseksi niiden käyttö 
ei ole ollut kovin aktiivista. 

• Tukituntien käyttö ollut ongelmallista lähinnä lukujärjestysteknisistä syistä ja 
siksi, koska opiskelijat ovat kokeneet ne lähinnä rangaistuksena tukituntien 
haasteellisesta ajankohdasta johtuen. Tiedottaminen ja yhteistyö valmennuksen 
kanssa auttavat jatkossa tukituntien tehostamisessa. 

Miten käytetyt oppitunnit ovat riittäneet? 

• Joidenkin ryhmien kanssa on tullut kiire. 
• Kertyneet poissaolot ovat vaikeuttaneet jonkin verran asioiden omaksumista 
• Motivoituneiden ryhmien kanssa on päästy erinomaisesti eteenpäin. 
• Projektin suunnitelmallisuus on auttanut runsaidenkin poissaolojen hallintaa. 

Onko yhteissuunnittelu rasittanut opettajia? 

• Ei, koska siitä on saanut korvauksen. 
• Yhteissuunnittelu on motivoivaa, koska näin syntyy uusia ideoita. 

Miten hanke tukee uuden OPS:in laaja-alaisia tavoitteita? 

• Hyvin. Projektimuotoisessa työskentelyssä laaja-alaiset taidot tulevat paremmin 
esiin. 
 

4.2 LOPUKSI 

”Opettajat ovat toimineet hankkeessa aktiivisesti ja luovasti. Aineyhdistelmät ovat 
heidän keksimiään. Opettajien oli tehtävä paljon yhteistä suunnittelutyötä. Mikäli siihen 
ei ollut riittävästi aikaa, kokemukset olivat huonompia. Työjärjestyksellisesti tämä on 
mahdollistanut paremmin harjoitusten sijoittamisen koulupäivän yhteyteen…Tästä 
hankkeesta voidaan varmasti ottaa hyviä käytänteitä muidenkin luokkien 
ilmiöopetukseen.” 

Risto Ikonen 
Apulaisrehtori 
Lauttasaaren yhteiskoulu 
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