
Ryhmien keskustelutiivistelmiä  
 

 

*** 

Strukturoitua keskustelua helpottaa se, että osallistujat tuntevat toisensa ja että ilmapiiri on 

turvallinen. 

 

Keskustelimme "väärin"-vastaamisen pelosta, joka on yleistä, mutta kuitenkin voitettavissa. Esim. 

erilaiset toiminnalliset harjoitukset voivat edesauttaa keskustelua. 

 

Huono ryhmähenki estää tehokkaasti keskustelua, opettajan rooli korjaamisessa keskeinen. 

 

Luottamus turvallisuuden tunne & itseluottamus & minäpystyvyys tärkeitä tunnetaitoja oppilaille. 

 

Empatian taito tärkeä oppilastaito. 

 

Erilaiset strukturoidut tunnetaitoihin tms. teemoihin liittyvät harjoitukset (esim. MLL) olleet 

hyödyllisiä 

 

Kuulluksi tuleminen on erittäin tärkeä perustarve, siksi keskustelun kehittämiseen kannattaa 

panostaa. 

 

Teema on tärkeä ja arvokas ja sitä kannattaa pitää jatkossakin esillä. 

 

 

*** 

Keltikangas-Järvinen: oppilaat eivät tule taidot taskuissa kouluun. 25 oppilaan ryhmässä 

intensiivinen keskustelu haastavaa. Pienryhmissä keskustelua on ohjattava. 

 

Oppilaiden pienryhmäänitys mahdollisuutena päästä käsiksi siihen, millä tavalla oppilaat 

keskustelevat pienryhmissä? 

 

Symmetria: ryhmäkeskustelussa jollakin välineellä huolehditaan siitä, että jokaisella on se vuoronsa 

puhua. 

 

Etäyhteydet vrt. luokkatilanne, kuinka pääset kuuntelemaan oppilaiden välistä keskustelua (myös 

ohjauskeskustelut). Korona-aika on luonut tähän luontevia muotoja mahdollisuuksia. 

 

Meillä luokassa eräs uskonnon tunnin keskustelu johti siihen, että oppilaspari kirjoitti hyvin 

argumentoidun mielipidekirjoituksen UE:n/ET:n asemasta koulussa ja saivat sen läpi kolmeen 

lehteen. Tässä siis keskustelu johti open ehdotuksesta mielipidekirjoituksen laatimiseen ja 

pyrkimykseen vaikuttaa itseään ja muita koskeviin asioihin. Kyseessä oli kuudesluokkalaiset 

oppilaat. 

 

Turvallinen ilmapiiri luokassa edistää, yhteiset keskustelurutiinit ja tunteiden ilmaisun vapaus. 

 

Oppilaantuntemus, erilaisuus hyväksytty, hyvä olo, tunteiden sanoittaminen tärkeää. Luottamus 

olennaista, edistää kaikella tavalla oppimista. Oppilas tunnistaa erityyppiset keskustelut, oikea ja 

väärä tieto, mielipide, inhimillinen ote, opettaja eläytyy oppilaan asemaan. 

 



Kokeneella opettajalla on helpompaa. Oppilaiden ikä, kehitysvaihe ja persoonallisuus vaikuttavat. 

Osallisuuden ja onnistumisen kokemukset tukevat oppimista. Keskustelun teemat, jotka 

kiinnostavat ja ovat oppilaille tuttuja. Pysähtyminen ja ajan antaminen, hyväksyvä asenne, leikit ja 

erilaiset pelit, ei tarvitse tietää vaan ajattelu etenee uteliaisuudesta ja yhteisestä pohtimisesta, hyvät 

kysymykset, huumori ja nauru... 

 

Ehkäiseviä tekijöitä erilaiset oppimisvaikeudet kuten kielelliset vaikeudet, oppilaiden keskinäiset 

selvittämättömät ongelmat ja kotitaustakin voivat vaikuttaa kielteisesti. Kuinka me aikuiset 

toimimme mallina? Väittelytaidot eivät juurikaan kuulu kulttuurimme. Tottumattomuus avoimiin 

kysymyksiin? Käsitteiden ymmärtäminen; väittely, riita ja mielipide so. näiden väliset erot ja 

yhtäläisyydet. 

 

 

*** 

Luokan ja keskusteluilmapiirin merkitys on keskeinen. 

 

Hiljaisuutta välillä. 

 

Opettajan keskusteluttamisen taidot ovat onnistumisen kannalta merkityksellisiä. Täytyy myös itse 

oppia. 

 

Ennakkoluulottomuutta. Voi myös epäonnistua välillä. 

 

Keskustelulla täytyy olla tavoite. 

 

Valmistautuminen tärkeää: käsitteet, tieto ja informaatio hallinnassa sekä keskustelutaidot 

 

 

*** 

Onnistuminen luokkakeskusteluissa edellyttää turvallista ilmapiiriä ja virittäytymistä & lämmittelyä 

aiheeseen (ei tarvitse pelätä tyrmätyksi tulemista, aloitetaan helpolla esim. kuulumiskierroksella, 

jossa jokaisella on varattu tila puhua). Opettajien rooli tuoda esille pelisäännöt keskustelulle ja pitää 

huolta että niistä pidetään kiinni, ja huolehtia siitä että keskustelu pysyy oikeilla urilla. Fyysisen 

tilan tulisi olla sellainen jossa kaikki keskustelun osapuolet näkevät ja kuulevat hyvin toisensa ja 

viestii demokratiaa ja samanarvoisuutta (esim. luokkapiiri). Tällainen asetelma luo myös turvaa, 

esim. nonverbaalinen viestintä on kaikkien nähtävissä. Lapsille tulee opettaa rakentavaa keskustelua 

ja keskustelulle oppilastiimeissä tulee antaa struktuuri ja rakennuspalikoita ikäkauden mukaisesti 

esim. virkkeiden alkuja. Aikuiset mallintavat keskustelun kulttuuria lapsille (esim. 

yhteisopettajuustilanteissa). 

 

Luokkakeskustelujen harjoitteleminen/toteuttaminen tulisi olla säännöllistä ja riittävän usein, eri 

oppiaineiden, tunneilla toistuvaa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja 

aluksi vahvaa strukturointia, joita voidaan pikkuhiljaa purkaa vuorovaikutustaitojen kehittyessä. 

 

Keskustelimme arkojen/ujojen/passiivisten oppilaiden osallistamiseen kannustamisen haasteista. 

Ajattelimme että, kannattaisi lähteä pienistä tavoitteista liikkeelle ja tärkeää olisi luoda riittävän 

helpot ja riittävän matalan kynnyksen tilaisuuksia osallistua. 

 

 

*** 



- parhaat keskustelut lähtevät usein oppilaiden omista kysymyksistä ja kokemuksista 

- opettajalla on taipumus ottaa hyvin liikkeelle lähtenyt keskustelu ”haltuun” ”asiantuntijana”, 

jolloin keskustelu tyrehtyy 

o pitäisi osata siirtyä sivuun tukemaan keskustelua ja ohjaamaan (ettei mene esim. loukkaavaksi) 

- joskus keskustelu saattaa rönsyillä turhaan < silloin pitää puuttua 

< toisaalta, vaikka aihe ei olisikaan ihan oppitunnin mukainen, jos se on oppilaille tärkeä, siihen 

yleensä kannattaa ottaa aikaa koska nämä jäävät mieleen oppilaille paremmin kuin se oppitunnin 

muu ”tärkeä” asia 

Ø opettajalla lopulta isompia tavoitteita kuin vain oman oppiaineen aihepiirit – että oppilaat 

pärjäisivät elämässä, hyväksyvät itsensä ja muut 

- keskustelussa alakoulussa opittu alusta alkaen kohtaamaan toinen piirissä, keskusteluryhmissä – 

päivä aloitetaan tällä tavoin 

  

- miten saa hiljaisemmat oppilaat mukaan? 

  

Ø kannattaa ensin aloittaa pienessä ryhmässä, esim. parin kanssa, sen jälkeen on helpompi jakaa 

muille 

- välittävä, hyväksyvä ilmapiiri on tärkeää – se syntyy ryhmiin vähitellen 

o yläkoulussa ja lukiossa tämä voi olla vaikeaa, kun ryhmät vaihtuvat tiuhaan 

- joskus oppilailla saattaa olla vaikeita kokemuksia 

o jos oppilas ottaa oman asian esiin, siitä lähtee usein hyvä keskustelu liikkeelle 

o toisaalta keskustelussa oppilaiden välillä saattaa tulla kiperä tilanne jossa toinen loukkaantuu 

Ø näitä tilanteita voi olla välillä aika hankalakin käsitellä koska luokan sisäiseen ilmapiiriin 

vaikuttaminen ei yläkoulussa ja lukiossa aina niin helposti onnistu 

< toki pitää yrittää tukea varsinkin heikommassa asemassa olevaa 

 

 

*** 

Oppilaslähtöisyys, ajan käyttäminen, rönsyilyn salliminen (pulinahetket ryhmissä), koonti 

keskustelusta, pienryhmät, turvallinen ja tuttu ryhmä (vrt. lukiossa haasteellista esim. 

luokattomuuden johdosta) 

 

Lukiossa voi helpottaa esim. padletin käyttö jossa ajatukset voi tuoda ilman esiintymistä. Varsinkin 

fysiikassa lukion kursseilla ns. tyhmäksi leimautumisen pelko tai muu arkuus estää monilla 

osallistumisen 

 

Turvallinen ilmapiiri, opettajalle haasteena "rikkoa" oppilaan ryhmässä ottamaa roolia, oppilaan 

tuntemus tärkeää 

 

Keskustelua pienryhmissä voi auttaa antamalla hiljaisemmalle esim. kirjurin roolin. Osallistaa 

kuitenkin 

 

Samaa mieltä että pitää voida myös tarjota eritapoja tulla kuulluksi ja toisaalta myös varmistaa 

kuuluvuuden tunne, että hiljaisemmatkin kokevat kuitenkin osallisuutta. Mutta samaa mieltä ettei 

persoonaa saa lähteä muuttamaan ja paineistamaan. 

 

2. Ryhmädynamiikka, opettajan ottama "asiantuntijan" rooli ja siitä eroon pääseminen, 

oppilaantuntemuksen tärkeys 

 



Mielestäni vanhemmille olisi hyvä tarjota myös konkreettisia työkaluja miten tukea lasta, käyttävät 

jos haluavat. Positiivisella ja yleisellä tavalla. 

 

Luottamus 

 

Empatiataidot 

 

Jos tulee "tyhmä" kommentti > miltä tuntuu sanojasta ja muista > näkyväksi tekeminen 

 

3. Sanat ja merkitys tunteille, monelle lapselle uusi asia tuoda esille tunteitaan 

 

Kuuntelemisen taidon harjoittelun nostaminen ja sen huomioiminen koulussa tärkeä keskustelujen 

kehittämisessä. 

 

Työyhteisön malli 

 

 

*** 

1) oppilaille tärkeiden asioiden vakavasti ottaminen (esim. sanomisiin ja käyttäytymiseen liittyen); 

kokemusten jakamisen merkitys (myös opettajan omat kokemukset) 

 

2) kieli- ja kulttuuritaustan vaikutus, aineenopetuksen haasteet (uusi ryhmä tulee, vaikka vanhan 

kanssa olisi asia kesken; pitkä aika tuntien välillä, jolloin ei yleensä ole mielekästä enää palata 

asiaan) 

 

3) halu yrittää ymmärtää toisen näkökulmaa, yhteisiin sääntöihin sitoutuminen 

 

 

*** 

Ryhmämme mielestä onnistuneen keskustelun elementtejä ovat avoin ja turvallinen ilmapiiri, 

tunnepitoiset aiheet (tietynlainen riski), äänen antaminen oppilaalle/opiskelijalle, 

oppilaan/opiskelijan aito mielenkiinto aiheeseen. Esteenä voi olla ryhmän sosiaaliset suhteet, 

huonot kysymykset ja ajan puute. Tunnetasolla keskustelu edellyttää oppilaalta oman psyyken 

tasapainoa ja turvallista ilmapiiriä. 

 

 

*** 

Millaisia kokemuksia onnistuneista luokkakeskusteluista? Mitä haasteita?  

 

- ärsyke-reaktio-kuittaus-traditiosta irti päästäminen, ajattelumallin muutos on vaikeaa. 

Aikuisen oma kouluhistoria vaikuttaa siihen, millaiseen keskustelukulttuuriin on tottunut.  

- keskustelemisen ja väittelemisen opettaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ei kehity jos ei 

rakenneta alusta lähtien 

- onnistuneet keskustelut eivät synny tyhjästä, vaativat pitkäjänteistä työtä. 

- Vaatii kuuntelemisen taitoa, sitä tulee opettajan itsekin harjoitella 

- Kuuntelun taito on harjoittelun tulos 

- Onnistunut keskustelu ryhmätasolla vaatii luottamusta, ryhmä jäsenten tulee luottaa siihen, 

että voivat tuoda omat ajatuksensa esille omana itsenään. Kunnioitus toisia kohtaan tärkeää. 

Tällaisen ilmapiirin luominen ryhmään vaatii työtä.   

- Aikuisen tulee aktiivisesti kuunnella oppilaita ja tarttua heidän keskustelun avauksiin. 



- keskusteluttamista käytetään työtapana silloin, kun se on paras vaihtoehto.  Ei ole itseisarvo. 

  

- Spontaanius keskusteluissa. Tartutaan hetkeen, opettajan kyky huomata se ja käyttää 

tilaisuutta hyväkseen.  

 

- Opetusharjoittelijoiden rohkaiseminen keskustelun herättämiseen 

 

- Harjoittelijat unohtavat kuuntelemisen. Herkkyys huomata oppilaiden keskustelunavaukset.  

 

- Epävarmuuden sietäminen, pallon antaminen avoimessa keskustelussa oppilaille. Tämä 

vaikeaa opiskelijoille. Tarve kontrolloida tilannetta.  

 

- Opiskelijoilla erilaisia valmiuksia tähän. Osittain kyse persoonallisuudesta, osittain omien 

kokemusten vaikutus. Millainen on opettajuuden malli.  

 

- Ohjauksessa malli keskustelevaan työtapaan.  Kokemuksen kautta malli siitä, että tämä 

näyttää toimivan.  

 

- Opiskelija tullessaan luokkaan tulee tietynlaisesta taustasta ja pyrkii toimimaan sellaisen 

mallin mukaisesti, jonka kokee oikeaksi ja tärkeäksi. Tavassaan opettaa ja suhtautua lapsiin 

ja heidän ajatuksiinsa aikuinen välittää lapsille arvomaailmaansa.   

 

- Opettajan tulisi olla kontaktissa oppilaisiin, kuulla ja kuunnella, arvostaa ja ottaa huomioon 

sen, mitä lapsi sanoo. Ajattelua kehittävään toimintaan pyrkiminen. Harjoittelukoulun 

opettajilla tässä ratkaiseva rooli. Millaista mallia ja esimerkkiä annetaan opettajina ja 

ohjaajina.  

 

- tutkivasti, keskustelevasti yhteydessä toisiin tavaksi työskennellä ja toimia harjoittelukoulun 

opettajille jolloin kulttuuri välittyy myös uusille opettajasukupolville.  

 

- Mahdollisuus keskusteluun myös kollegoiden kanssa, yhteisen toimintakulttuurin luominen.  

 

- yhteisopettajuus, tiimiopettajuus 

 

- Opettajan rohkeus hypätä tuntemattomalle maaperälle ja saada opetusaines oppilaiden 

ajattelusta. 

 


