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Tässä tutkielmassa pohdiskellaan käsityön ja  taidon olemusta sekä käsityötaitojen 
opettamista. Taitoa lähestytään teoreettisesti etymologian, filosofian, psykologian se-
kä erilaisten taitoluokitusten näkökulmista. Taidon käytännöllinen ja kokemukselli-
nen luonne tekevät siitä vaikean ilmiön tutkia tieteellisesti. Taitavuus ilmenee ainoas-
taan ihmisen toiminnassa, minkä vuoksi sen yksiselitteinen määrittely on vaikeaa.

Suomessa koulukäsityön instituutio on läheisesti yhteydessä käsityön käsitteen mää-
rittelyyn ja käsityön opettamisen teoriaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteisiin on käsityölle kirjattu monia taidollisia tavoitteita sekä sisältöjä, joiden avul-
la tavoitteisiin pyritään. Tässä tutkielmassa kysyttiin, millaisia käsityksiä käsityön-
opettajilla on taitavuudesta ja taitojen opettamisesta käsityössä. Vastaukseksi haasta-
teltiin kahdeksaa virassa olevaa peruskoulun käsityön opettajaa, joilla on vähintään 
kymmenen vuoden kokemus käsityön teknisten sisältöjen opettamisesta 3.–9. vuosi-
luokilla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. Teemoja ovat käsitys taidosta 
käsityössä sekä käsitykset käsityötaitojen opettamisesta suunnittelun, valmistamisen 
ja arvioinnin osa-alueilla.

Aineiston  analysoinnissa  sovelletaan  fenomenografista  tutkimusmenetelmää.  Käsi-
tyksistä poimitaan merkityksiä,  joita luokitellaan ja yhdistellään vastaamaan tutki-
muskysymyksiin. Jokaista opettajan ilmaisemaa käsitystä pidetään ilmiön yhtenä to-
dellisena osana, vaikkeivät käsitykset yhdessä muodostaisi täydellistä kuvaa ilmiöstä.

Analysoinnin  tulokset  esitetään  kuvauskategorioina  teemoittain.  Tulosten  mukaan 
käsityöllinen  taitavuus  perustuu  älyyn,  tahtoon,  kokemukseen  ja  hahmottamisky-
kyyn. Taidot kehittyvät harjoittelemalla iän myötä. Käsityötaitojen opettamisessa läh-
detään liikkeelle pienistä käytännöllisistä tehtävänannoista. Tehtävänantoja laajenne-
taan opetusryhmien edetessä ikäluokalta toiselle. Tällöin suunnittelun ja arvioinnin 
osa-alueet kasvavat taitojen lisääntyessä. Opetuksen sisältöjä käydään läpi opetusma-
teriaalien, harjoittelemisen ja esimerkin näyttämisen avulla. Käsityön tekemistä ohja-
taan henkilökohtaisesti keskustellen, kysellen, kuunnellen sekä kädestä pitäen näyt-
täen. 
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1  JOHDANTO JA TEOREETTINEN VIITE
KEHYS

Suomalaisen peruskoulun tavoitteena on antaa oppilailleen elämässä tarvittavia tieto-

ja ja taitoja. Taitojen opetukseen on nimetty erityisesti taide- ja taitoaineet, joita ovat 

käsityö,  musiikki,  kuvataide,  liikunta ja kotitalous.  Nämä aineet  ovat luonteeltaan 

toiminnallisia. Kehollisuus ja aistit korostuvat järjen- ja kielenkäytön rinnalla. 

Taide- ja taitoaineista käsityötä, kotitaloutta ja kuvataidetta yhdistää persoonallisten 

materiaalisten tuotteiden valmistaminen. Niiden opiskelu on keskeisesti työturvalli-

suuden, -tilan ja -ohjeiden ehdoilla tapahtuvaa tekemistä, jolloin keskustelu ja työti-

loissa liikkuminen useimmiten sallitaan. Oppimista arvioidaan enimmäkseen tuottei-

den ja  tuottamistoiminnan  perusteella.  Ovatko nämä oppiaineet  ”välipala-aineita”, 

joissa on parasta jaloittelu ja suhteellisen vapaa puuhailu rankan opiskelun lomassa? 

Onko niillä opetuksellista merkitystä ainoastaan tietosisältöjensä perusteella? Onko 

käytännöllinen  toiminta  näissä  aineissa  verrattavissa  välitunneilla  liikkumiseen  ja 

leikkimiseen?

Me käsityön aineenopettajaopiskelijoina olemme pitkin matkaa pohtineet, mitä taito-

ja ja kuinka tavoitteellisesti  käsityönopettajan olisi  hyvä opettaa.  Ovatko käsityön 

tekniikat tärkeitä taitoja, joiden oppimista opettajan on syytä kontrolloida,  vai tar-

koittavatko käsityötaidot jotakin yleisempää ajattelutapaa, logiikkaa tai hahmottamis-

ta? Omien muistojemme mukaan peruskoulun käsityössä ei koskaan järjestetty tuki-

opetusta, mikä matematiikassa oli yleistä. Miten taitojen opettaminen olisi järkevää? 

Kuinka hyviä taitoja opettaja itse tarvitsee? 

Jos taidot ovat taide- ja taitoaineissa tärkeitä, pitäisikö opettajienkin pitää niitä tärkei-

nä? Olemme opinnoissamme aistineet välinpitämätöntä asennetta käsityötaitoja koh-

taan. Tämä ilmiö tulee siirtymään tulevien opettajien mukana myös peruskouluun. 

Koemme merkityksellisenä käsityötaitojen opettamisen tulevaisuuden kannalta sen, 

kuinka taitavia käsityöläisiä opettajankoulutuslaitokseen valitaan ja miten heitä ohja-



taan opiskelemisessa. Tällä tutkielmalla haluamme osallistua keskusteluun käsityön 

opettamisesta suomalaisessa peruskoulussa. 

Tutkimustehtävänämme on jäsentää taidon käsitettä peruskoulun käsityön opetuksen 

näkökulmasta. Tehtävän laajuus ja käsitteellisyys ovat antaneet paljon haastetta päät-

tötyön tekemiselle.  Olemme kuitenkin kokeneet  työn mielekkäänä,  koska olemme 

saaneet paljon ajateltavaa omaan opettajuuteemme. 

Helsingin yliopiston Taitopedagogiikka -tutkimushanke on yhtenä osana tutkielmam-

me viitekehystä. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja tuottaa uutta tietoa kotitalouden ja 

käsityön taidon opettamisen, opiskelun ja oppimisen kysymyksistä. Hankkeen tavoite 

on meidänkin tavoitteemme pyrkiessämme tuottamaan uutta tietoa taidon opettami-

sesta käsityön teknisissä sisällöissä.

Kirjallisuuskatsauksessa esittelemme ensin käsityöläisyyttä ja koulukäsityötä suoma-

laisessa tiedeperinteessä auttaaksemme lukijaa hahmottamaan tieteenalaamme. Tai-

don käsitettä avaamme etymologian, filosofian ja hiukan psykologian kautta, lopuksi 

erilaisten taitoluokitusten valossa. Taidon käytännöllinen luonne tekee siitä vaikean 

ilmiön tietoperustaisessa  tiedeperinteessä.  Teoreettisessa osassa puhumme taidosta 

yksikössä, koska yritämme löytää sille kokoavaa ajattelutapaa. 

Jos taidon voi määritellä, sopiiko määritelmä käsityötaitoihin? Esittelemme käsityö-

taitojen kehittymistä kuvaavia teorioita ja kokoamme yhteen käsityön tekemisen tai-

dollisia piirteitä. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi käymme läpi koulukäsityön opetta-

misen  kenttää  Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden  2004 ja  käsityön 

opettamista koskevan tutkimuksen avulla.

Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta, jotka on kerätty yli kymmenen 

vuotta virassa olleilta käsityön teknisiä sisältöjä opettavilta yhtenäiskoulun opettajil-

ta. Haastatteluista on poimittu käsityötaidoille ja käsityötaitojen opettamiselle annet-

tuja käsityksiä, joiden avulla luokitellaan ja johdetaan käsityötaitoja ja käsityötaito-

jen opettamista kuvaavia kategorioita. Pohdinnoissa ja yhteenvedossa pyrimme yh-

distämään teorian ja aineiston tavoitteenamme herättää lukijassa uusia ajatuksia käsi-

työtaidoista ja niiden opettamisesta.
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Alla olevassa teoreettisessa viitekehyksessä haluamme esittää, miten tutkimuksemme 

asettuu ihmistoiminnan, taidon ja käsityön kontekstiin. Kuviossa fenomenografinen 

analyysi on ase, jonka avulla pääsemme kurkistamaan käsityönopettajien käsityksiin 

ja voimme tulkita palaa todellisuudesta tutkielmamme näkökulmasta.

KUVIO 1 Teoreettinen viitekehys.
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2  KÄSITYÖ

2.1  Käsityö olemisen tapana

Ilmiötä nimeltä käsityö (engl. craft tai handicraft) on kirjallisuudessa hahmoteltu mo-

nella tasolla. Filosofisesti se on määritelty niin pragmaattiseksi ajattelutavaksi kuin 

ihmisen elämisen  tavaksi.  Se voidaan määritellä  tuottamisprosessiksi,  kuten myös 

taiteen ja tekniikan tekemisen välineeksi. Käsityö voi myös olla jotain tuotetta ku-

vaava laatusana. Tässä pääluvussa pohditaan käsityötä ensin filosofian, sitten käsi-

työstä kirjoitetun teorian perusteella. Luvussa esiteltävä käsityöprosessi tulee toimi-

maan perustana käsityötaitojen määrittelylle.

Käsityöläisyys ”pragmaattisena”  olemisen tapana ilmenee millä  tahansa tekemisen 

tai osaamisen alueilla. Ihminen voi toteuttaa käsityöläisyyttä eräänlaisen laadullisen 

asialleen omistautuneen ajattelutavan tai kyvyn avulla. Esimerkiksi kapellimestaria ja 

viulun tekijää voi yhdistää samanlainen elämäntapa; halu tehdä hyvin, aistia ja kehit-

tyä. Tällaisille käsityöläisille motivaatiolla on enemmän merkitystä kuin lahjakkuu-

della. Mitä kokeneempi ja sitoutuneempi tekijä on, sitä pidemmälle hän voi käsityö-

läisenä päästä. (Sennett 2008, 287–296.) 

Elämäntapa- ja tekemiselementtiensä lisäksi käsityöläisyyttä ajatellaan usein erityi-

sen maanläheisenä, aistisena olemisen tapana (ks. Kojonkoski-Rännäli 1995, 32–36). 

Aistisuus on ihmiselle keskeinen olemisen tapa, koska hän on avoin, haavoittuva ja 

usein  vastustuskyvytön  aistein  kokemalleen  maailmalle.  Aistisuus  näkyy  ihmisen 

maailmasuhteessa, joka on kehollinen, lihaa luiden ympärillä, ei pelkkää mieltä, aja-

tusta tai henkeä. Ihmisen paikka on tällöin omassa kontekstissaan maassa, historias-

sa, ajassa ja luonnossa ja hän tulee eläessään tavaksi, jolla maailma paljastaa itse it-

seään. (Varto 2001, 13; 67–68.) Käsityön tekijä on ihminen, joka on yhtä luonnon 

kanssa käsittelemänsä materiaalin kautta (Kojonkoski-Rännäli 1995, 36). 
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Käsityö on myös asennetta ja tekemisen tapaa. Tällaisia piirteitä ovat sen välinearvo, 

materiaalinen  ulottuvuus,  taidon karttuminen,  maalaisperinne  ja  amatööriys.  Käsi-

työllä on välineellistä merkitystä taiteen ja tuotteiden tekemisessä kuten myös taidon 

kartuttamisessa.  Käsityö  on  konkreettista,  ontologista  tekemistä  materiaalisessa 

maailmassa. Käsityön avulla siirretään perinnettä, ja toisaalta se voi olla itseilmaisun 

tapa kenelle tahansa. (Adamson 2007, 1–7.)

Suomenkielisessä tutkimuksessa käsityö on määritelty usein elämäntapaa, asennetta 

tai perinnettä tarkemmin tuottamistoiminnaksi. Kolmen viime vuosikymmenen käsi-

työn tutkimuskirjallisuudessa käsityö on ennen kaikkea ihmistoimintaa, jossa konk-

reettisesti muokataan materiaalia tavoitteena tehdä jokin tuote. 

2.2  Koulukäsityön historia

Koulussa opetettava käsityö on jo liki sadanviidenkymmenen vuoden ajan ollut vai-

kuttamassa suomalaisten ajatuksiin käsityöstä. Tässä tutkielmassa käsitellään keskei-

sesti  käsityöprosessia  ja  käsityötaitoa,  joita  koskevista  tutkimuksista  useimmat  on 

kirjoitettu koulukäsityön näkökulmasta. Siksi on mielekästä käydä koulukäsityön his-

toria  läpi  pääpiirteissään,  jotta  lukija  voisi  ymmärtää  ajan  vaikutuksia  käsityö-il-

miöön ja sitä myötä tieteelliseen ajatteluun.

Suomessa käsityö tuli osaksi yleisopetusta ensimmäisenä maailmassa vuonna 1866 

kansakouluasetuksessa  Uno  Cygnaeuksen  myötävaikutuksella  (Anttila  2003,  77). 

Cygnaeuksen määrittelemä käsityö perustuu ainakin Comeniuksen, Fröbelin ja Pesta-

lozzin kasvatusajatteluun. Nämä 1600–1800 -lukujen pedagogit uskoivat kokemuk-

sellisuuteen ja havaintojen tekemiseen oppimisessa. (Metsärinne 2008, 15–16; Antti-

la 2003, 77–78.) Pestalozzin mukaan esimerkiksi tieto ilman taitoa on vihamielisen 

haltijan hirvittävä lahja aikakaudelle. Fröbelin kasvatuksellista ajattelua kuvaavat nk. 

Fröbelin palikat. Eri muotoisilla puunpalasilla leikkiessään lapsi harjoittelee muodon 

antamista ja avaruudellista hahmottamista. (Metsärinne 2008, 15–16.)
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Suomessa koulukäsityön historia jakaantuu neljäksi aikakaudeksi. Tämän tutkimuk-

sen kannalta on oleellista se, mitä käsityön on yleisesti ajateltu olevan kunakin aika-

kautena, jotta voitaisiin hahmottaa ilmiön moninaisuus 2010-luvulla. Näkökulmam-

me takia historiakatsauksessa painottuvat käsityön tekniset sisällöt.

Kansakoulun aikaan oli ensiksi tekstiilityön ja veiston aikakausi 1866–1950 (Metsä-

rinne 2008, 15). Tuolloin käsityön sisällöt olivat talousesineiden ja maatalouden tar-

ve-esineiden tekemistä, niin sanottuja puhdetöitä. Aikakauden loppupuolella tulivat 

mallityökurssit ja -sarjat, joiden avulla harjoiteltiin tuotteen tekemistä suunnittelusta 

lähtien, tosin kopioimalla.  Mittaaminen ja piirtäminen tulivat kuitenkin tätä kautta 

osaksi käsityön opetusta. (Simpanen 2003, 12–13.) 

Teknisen ja tekstiilikäsityön aikakausi n.1950–1970 kesti peruskoulun perustamiseen 

asti (Metsärinne 2008, 53). Käsityö sai uusia merkityksiä, kun kone- ja sähköoppi tu-

livat kansakoulun opetussuunnitelmaan (Kananoja 1991, 14). Kotiteollisuuden mer-

kitys kasvoi ja vahvisti käsityön teknisiä merkityksiä. Valittavat erilaiset sisältövaih-

toehdot suuntasivat ammatillisesti eri aloille. (Simpanen 2003, 16–19.)

Teknisen ja tekstiilityön aikakausi 1970–1994 oli uuden peruskoulun alkutaipaletta 

(Metsärinne 2008, 76). Käsityön aineenopettajakoulutus muuttui yliopiston alaiseksi 

ja ylioppilaspohjaiseksi (Anttila  2003, 78–79). Käsityön yhteydessä alettiin  puhua 

suunnitelmallisesta, itsenäisestä työn teosta, sekä tiedollisuuden merkityksestä. Sa-

malla siirryttiin kohti yleissivistyksellisempää käsityön opetusta, jossa myös luovuu-

den merkitys korostui. (Metsärinne 2008, 76–78.) Samalla kuitenkin koulukäsityön 

sisällöt teknistyivät edelleen ja elektroniikkaa tuli muun sähköopin rinnalle puutyö-

valtaisuuden hiljalleen vähentyessä (Kantola 1999, 63).

Kokonaiskäsityön aikakausi 1994–2004 viittaa käsityöprosessin korostumiseen kou-

lukäsityössä, jolloin koulukäsityön kasvatukselliset tavoitteet alettiin nähdä tärkeäm-

pinä kuin sisällöllisen osaamisen tavoitteet (Metsärinne 2008, 95). Opiskelijalähtöi-

syys tuli tärkeäksi, kun tutkittiin käsityöllistä tuottamista ja käsityön filosofiaa, sekä 

sovellettiin sitä konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaiseen ajattelutapaan (mm. 

Peltonen 1988; Lindfors 1992; Suojanen 1993; Kojonkoski-Rännäli 1995). 
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2.3  Käsityöprosessi

Tässä alaluvussa  esitellään  erilaisia  käsityön määritelmiä  80-  ja  90-luvuilta,  jotka 

ovat olleet tärkeitä luotaessa käsityön tiedeperustaa suomalaisissa yliopistoissa. Kai-

kissa esiteltävissä tutkimuksissa koulukäsityö on ollut ainakin yhtenä lähtökohtana 

tutkimuksen tekemiselle.

Käsityön tekemiseen liittyy keskeisesti oma tahto ja tekemisen tarkoitus. Käsityön te-

kijä on ihminen, jonka tarkoituksena on lähiympäristönsä elämänlaadun kohottami-

nen. Käsityö on kokonaistoimintaa, jolloin tuottamisen hahmottaminen, toteuttami-

sesta selviytyminen ja tuote ovat kokonaiskäsityön päämääriä. Tuottamista hahmote-

taan eri tavalla sen mukaan, mitä  elämänkenttää se koskettaa. Elämänkenttiä kuva-

taan 23 erilaisella työkartalla, joita ovat mm. tuote-, taito-, puhde- ja luova käsityö. 

Tuotteina  voi  olla  valmistuotteita  (esineitä)  ja  kasvutuotteita  (taitoja,  tietoja, 

tunteita). Kokonaistoiminnan päävaiheet ovat varautuminen, tilanteen hallinta ja on-

nistumisen selvittäminen. Kokonaiskäsityön filosofiassa korostuu se, että pelkkä kä-

sityön tekeminen ilman sen kaikkien vaiheiden ajattelemista ja mielekkäitä merkityk-

siä ei itse asiassa ole kokonaista käsityötä, vaan sitä voidaan kutsua kohdekäsityöksi. 

Kohdekäsityötä on kaikenlainen käsityöllinen tekeminen ilman itse koettua omaan 

elämään liittyvää merkitystä. (Peltonen 1988, 19–24.)

Käsityön on sanottu olevan myös techne-tyyppistä tekemistä. Siihen kuuluu oleelli-

sesti  ideointi, taiteellinen ja tekninen suunnittelu sekä  valmistaminen. Tekijä tekee 

kaikki vaiheet itse. Valmiit piirustukset tai automaattikoneet eivät tällöin voi olla osa 

kokonaista käsityötä. Kokonaisen käsityön tekeminen synnyttää tekijässään sisäisiä 

kvalifikaatioita ja käytännön järkeä. Kokonaisen käsityöprosessin alkuun panijana on 

tekemisen intentio, joka kumpuaa ihmisen elämisen tavasta. Tekijä osallistuu tekemi-

sellään elämiseensä esimerkiksi  omia käytännöllisiä  ongelmiaan ratkoen.  Käsityö-

prosessi on sarja saavutuksia, joiden taustalla on tietoisuus ja mielikuva. Saavutukset 

konkretisoituvat lopulta koeteltaviksi ja arvioitaviksi. Työ on dialogia hengen ja ma-

terian välillä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 58–60.)
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Käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessissa tuottaminen etenee informaation 

hankkimisesta ja tuumailusta alkumielikuvan kautta valmiiseen tuotteeseen erilaisten 

palautteiden ja arviointien eli toimintakierrosten kautta. Käsityöprosessin päävaiheik-

si hahmottuvat ainakin suunnittelu ja toteuttaminen. (Anttila 1992, 111.) Kognitiivi-

nen  hahmottaminen on  edellytys  muodonannolle  ja  käsityösuoritukselle.  Tällöin 

kaikkiin käsityötoimintoihin liittyy omakohtaista ongelmanratkaisua ja havaintojen 

tekoa. (Anttila 1992, 63.)

Käsityöprosessin päävaiheet on myös esitetty  taiteellisena suunnitteluna, teknisenä 

suunnitteluna ja  valmistamisena, jotka kaikki sisältävät useita alavaiheita. Kokonai-

sen käsityön toteutumisen kannalta oleellisia alavaiheita ovat suunnittelun ensimmäi-

nen vaihe  orientoituminen sekä  valmistuksen  viimeisenä  alavaiheena  mainittu  ar-

viointi. Orientoitumisessa  hahmotetaan  ensin sisältöalue,  sitten  tekijän  oma tarve. 

(Lindfors 1992b, 80–84.)

Edellä kuvailtuja tutkimuksia yhdistää suunnittelu-, valmistamis- ja arviointivaihei-

den lisäksi tekemisen omakohtaisen tarkoituksen pitäminen yhtenä käsityöprosessin 

osana. Alla esitetään eri tutkijoiden nimeämät käsityöprosessin vaiheet koottuna nel-

jään luokkaan. Perustelemme neljän luokan mukaista hahmotusta ensinnäkin Perus

opetuksen  opetussuunnitelman  perusteilla  2004,  johon  jatkossa  viittaamme  Pops 

2004:nä. Siinä suunnittelu, valmistaminen ja arviointi on hyväksytty käsityön opetta-

misen ja arvioimisen perusalueiksi. Tekemisen tarkoitusta korostamme siitä syystä, 

että lähteinä käytetyt tutkimukset eivät pidä käsityöprosessia kokonaisena ilman sii-

hen liittyvää omakohtaista tarkoitusta tai merkitystä.
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TAULUKKO 1 Kokonaisen käsityön prosessimalli.

Kokonaisen käsityöprosessin, josta jatkossa puhumme viitaten yllä olevaan malliin, 

sopivuutta  sellaisenaan  koulukäsityön  käytäntöön  on  vaikea  myöntää  tai  kieltää. 

Vaikka Pops 2004:ssä käsityön tavoitteet ja sisällöt perustuvat kokonaiseen käsityö-

prosessiin, peruskoulun käsityönopetuksessa sen toteuttaminen kokonaisena ja jatku-

vana on usein haasteellista. Syitä tähän käsitellään tarkemmin käsityön opettamista 

koskevan teorian sekä tutkielman analyysin yhteydessä.

Käsityöprosessi  voi  toteutua  muutenkin  kuin kokonaisena.  Tällöin  voidaan puhua 

ositetusta  käsityöstä  (Kojonkoski-Rännäli  1995,  60)  tai  kohdekäsityöstä  (Peltonen 

1988, 19–24). Esimerkiksi esteettisen aspektin puuttuminen suunnittelussa merkitsee 

sitä, että tekeminen erkaantuu techne-tyyppisestä tekemisestä, jossa on oleellista täy-

dellinen ulkomuodon, materiaalin ja toteuttamistavan suunnittelu. Jos mikä tahansa 

osa taulukon 1 käsityöprosessista puuttuu, joku toinen on silloin tehnyt sen, ja pro-

sessi  toteutuu  tekijälle  ositettuna  käsityön tekemisenä.  (Kojonkoski-Rännäli  1995, 

60.) 

Erilaisista tarkoituksista, jotka tekevät käsityön tekemisestä kokonaista, voidaan pu-

hua orientaatiotyyppeinä. Sellaisia ovat esimerkiksi käsityötuoteorientaatio, käsityö-

taito-orientaatio,  käsityöperinneorientaatio  ja  käsityöilmaisuorientaatio.  (Rönkkö 

2011, 65–110.)

Tässä tutkielmassa keskitymme taitoihin,  joista olemme kiinnostuneita osana käsi-

työprosessia.  Prosessin osista  taulukossa 1 suunnittelu  ja  valmistaminen sisältävät 

konkreettisia käsityöllisiä taitoja sekä tuottamisen hahmottamisen taitoja. Arviointi 
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käsittää kokemuksen, ajattelun ja itsetuntemuksen elementtejä, joita emme halua jät-

tää taitotarkastelun ulkopuolelle. Tekemisen tarkoitus kertoo elämäntaidosta ja -tah-

dosta, jota ilman aktiivista tekemistä ei ole (Venkula 2005, 24–26).
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3  TAITAVA IHMINEN JA KÄSITYÖ

3.1  Taito käsitteenä

Tämän pääluvun tarkoituksena on hahmotella ensin tiedon ja taidon suhdetta etymo-

logian ja filosofian historian avulla. Mikä taidossa on tietoa tai tiedossa taitoa? Voiko 

niitä opettaa tai oppia erikseen? Sen jälkeen pohditaan yhteyksiä tekemisen, taidon ja 

tiedon välillä pyrkien selvittämään taidon oppimista ja sen välineluonnetta tiedon op-

pimisessa. Erilaisten taitotasojen avulla hahmotetaan vielä taidoissa kehittymistä ja 

lopuksi kootaan käsityötaidon määritelmä perustuen läpikäytyyn teoriaan.

Tiedon ja taidon kompleksista ja ajassa muuttuvaa suhdetta suomen kielessä kuvaa 

hyvin Mikael Agricolan käännös “hyuen ia pahan Taidhon puu” ensimmäisestä Moo-

seksen kirjasta. Nykyään hyvän ja pahan tunnistamisen ajatellaan perustuvan enem-

män moraaliseen tietoon tai omaantuntoon. Taitoa ei ole johdettu esimerkiksi kreikan 

kielen “techne”- tai latinan “ars” -kantasanoista, vaan se on kieliasunsa perusteella 

kantasuomea ja johdettu taitaa-verbistä. Suomen kielen etymologisen sanakirjan mu-

kaan taitaminen sisältää kosolti merkityksiä. Niistä tietoon viittaavia ovat mm. tajuta, 

ymmärtää, käsittää (Itkonen&Joki 1969, 1201). Myös vanha fraasi ”taidatkos sanoa” 

paljastaa, kuinka lähekkäin tietäminen ja taitaminen suomen kielessä ovat. Nykysuo-

messa taito-sanan rinnalla elävät taitotieto, tietotaito ja hiljainen tieto, jotka pyrkivät 

kuvaamaan  niitä  ajattelun  rakenteita,  mitä  taitavalla  ihmisellä  on  (ks.  Niiniluoto 

1992, 51–58). 

Psykologiassa taidon käsite sekoittuu usein älykkyyden eli kyvyn kanssa. Älykkyy-

destä  on puhuttu  psykologisessa kirjallisuudessa  sekä synnynnäisenä  kykynä,  että 

opittuna taitona, useimmiten kuitenkin näiden yhdistelmänä. (Keskinen 2002, 41.) 

Taidon voi kuitenkin ajatella olevan eri asia kuin kyvyn tehdä jotakin. Kyky on ihmi-

sen potentiaalia, joka voi olla olemassa riippumatta siitä, muuttuuko se koskaan tai-
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doksi. Ihminen voi olla lupaava kyky viulistina, jolloin hänellä on kaikki lajissa tar-

vittavat ominaisuudet ja motoriset valmiudet. Kyky tehdä ei vielä merkitse, että jota-

kin tehdään tai tullaan tekemään. (Savolainen&Airaksinen 1992, 203–204.)

Osaamisen käsitteen avulla voidaan erottaa taito potentiaalista, jota kyky keskeisesti 

on. Elävillä organismeilla on taitoa, elottomilla vain kykyjä ja voimia. Planeetat eivät 

osaa kiertää kiertorataansa, mutta lintu saattaa osata lentää. (Niiniluoto 1992, 8)

Osaaminen ei kuitenkaan vielä erota inhimillistä taitoa koneen taidosta vaan taidon 

taustalla on ihmisestä itsestään kumpuava voima. Voimaansa koetellen ihminen oppii 

ymmärtämään vapauttaan ja järkeään. Tällainen koeteltu oppi ei tule ulkoapäin. Jo-

kaisen opetetun asian on tavalla tai toisella päädyttävä siihen maailmaan, jossa ope-

tettava jo on tullakseen siellä vakuuttavaksi todeksi. (Varto 2005, 205.) Techneä (tai-

toa) ja fronesista (käytännön järkeä) tavoitteleva ihminen kokeilee ja koettelee todel-

lisuuden luonnetta etsien sieltä omassa maailmassaan vakuuttavia piirteitä. Tällöin 

taito  on  harjaantumista,  jossa  joutuu  tekemisiin  konkreettisten  vastusten  kanssa. 

(Varto 2005, 204–206.) Kone ei kykene tällaiseen arvioivaan subjektiiviseen opiske-

lemiseen. Robotille on asetettava valmiiksi lähtöarvot ja tavoitteet, joihin pyritään.

Olennaista taidossa on myös, että sitä ei voi suoraan observoiden löytää ja erottaa 

ympäristöstään,  vaan se täytyy päätellä  toiminnasta.  Taitavassa suorituksessa taito 

voidaan kokea niin suorituksen osaksi kuin osaksi lopputulosta. Jos verrataan taide-

maalarin ja performanssitaiteilijan työtä, toisessa arvioidaan tuotetta, toisessa proses-

sia. (Keskinen 2002, 42.) 

Taidon määritelmässä on keskeistä harjoitus, jonka tuloksena taito kehittyy, taitojen 

seriaalisuus (vaiheittaisuus) sekä taitojen moninaisuus inhimillisen elämän eri alueil-

la. (Keskinen 2002, 42.)
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3.2  Taidon ja tiedon suhde

Länsimainen tiede perustuu tunnetusti antiikin ajattelun perinteeseen, joten tieteelli-

sessä tutkielmassa on syytä selvittää taidon ja tiedon käsitteille annettuja merkityksiä 

antiikin kirjoitusten perusteella. Erityisesti Platon ja Aristoteles ovat jäsennelleet näi-

tä toisiinsa kietoutuneita ilmiöitä. Tässä alaluvussa on koottu yhteen klassisen filoso-

fian nykytulkintoja taidon ja tiedon ympäriltä. 

Taito on ensimmäisen kerran määritelty Hippokrateen lääketieteellisissä kirjoituksis-

sa. Taidon täytyy noudattaa vakiintuneita metodeja, pyrkiä muodostamaan yleistyk-

siä ja saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Tämän perusteella taitona voidaan pi-

tää vain sellaista, joka perustuu teoreettiseen tietoon. (Sihvola 1992, 18.)

Platon puolestaan piti taitamista tiedon kääntöpuolena ja näitä puolia mahdottomana 

erottaa toisistaan (vrt.  Jin&Jang idän mytologiassa). Platonin tieto paljastaa hyvän 

muodot kaoottisesta maailmasta. Tällöin kauneus, harmonia ja sofrosyne ovat yleisiä 

järjellisiä mittoja, joita taitava toiminta toteuttaa. Sofrosyne tarkoittaa suhteellisuutta, 

järkevyyttä ja malttia. (Varto 2001, 21–23.)

Platonin suhde taitoon on ristiriitainen. Yhtäällä taitoa ylistetään luomisvoimana. Hä-

nen kirjoituksissaan mainittu myyttinen luojajumala oli demiurgi eli käsityöläinen. 

Toisaalla taito tuomitaan alkukantaiseksi elämisen tavaksi. Kantapään kautta oppimi-

nen ei ole ihmiselle arvollista kehitystä, vaan ainoastaan teoriaan perustuva taito ko-

rottaa ihmisen eläinten yläpuolelle. Platon jakaa taidon kahtia tietopohjaiseen ja ko-

kemuspohjaiseen.  Kokemuksella  hankitut  taidot eivät  oikeastaan  ole  taitoja  ollen-

kaan. Mitä enemmän taito  sisältää teoreettista  tietoa,  sitä  aidompi se on.  Taitojen 

huippua ovat puhdas matematiikka ja geometria. Aitoja taitoja ovat myös esimerkiksi 

urheilu ja lääkitseminen, näiden kokemusperäisiä jäljitelmiä kosmetiikka ja keittotai-

to. Aidot taidot perustuvat hyvän ideaaleihin, kun taas kokemusperäinen osaaminen 

mielistelyyn tai mielihyvän tuottamiseen. (Sihvola 1992, 19–20.)

Aristoteleen mukaan taidon ajatellaan olevan totuudenmukaisesti päättelevä järkipe-

räinen tekemisvalmius (Sihvola 1992, 25). Tässäkään ei teoreettisen tiedon merkitys 
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liene aivan vähäinen. Aristoteles kuitenkin arvosti kokemusta ja toimintakykyä tai-

don perustana.  Aistimukset  jäsentyvät  ajassa  muistiin  ja  synnyttävät  kokemuksia, 

joista rakentuu taito. Taito on yksi samanlaisia asioita koskeva yleiskäsitys. (Himan-

ka 2007, 143.) Aristoteles myöntää kokemuksen määrän jopa parantavan taidon har-

joittamista, mutta arvostaa silti asiantuntijaa enemmän, koska tämä tuntee yleiset pe-

riaatteet ja asioihin vaikuttavat syyt ja pystyy näin opettamaan taitoja edelleen (Sih-

vola 1992, 24). Aristoteleelle sekä tieto että taito ovat aktiivista, arvioivaa sekä riip-

puvaista ihmisen omasta kokemuksesta ja sen antamasta vakuuttavuudesta.  (Varto 

2005, 204–205.)

Antiikin tietoteoriasta johdetun taitoteorian kolme kohtaa ovat:

1) A uskoo pystyvänsä tekemään X:n

2) X on tehtävissä

3) A:lla on harjoitus ja koulutus, joka oikeuttaa hänen luottamuksensa kykyyn tehdä 

X. (Siitonen 2007, 225.)

Tässä tiivistyy sekä Platonin että Aristoteleen ajatus taidosta sinänsä, vaikka kum-

mallakin on taidon asteisiin ja hyvyyksiin liittyviä erilaisia intohimoja. On huomatta-

vaa, että klassinen taidon määritelmä perustuu saavutettuun valmiuteen tehdä jotain. 

Tällainen techne (taito) täytyy oppia Platonin ”pitkällä tiellä”, jonka varrella oppii 

yksittäisiä taitoja yleisemmän tavan hallita todellisuutta ja lisätä siihen oma osansa 

(Varto 2001, 27). Valmius tehdä kohottaa statusta taidon haltijana ja näyttäytyy ikään 

kuin henkisenä pääomana (Anttila 2009, verkkomateriaali).

3.3  Taidon oppiminen

Miten tällaista henkistä pääomaa nimeltä taito saavutetaan? Tämän alaluvun tarkoi-

tuksena on pohtia sanontaa ”tekemällä oppii” ja esitellä oppimisen peruspiirteitä tai-

tojen näkökulmasta. ”Oppiminen on kaikissa muodoissaan aktiivinen ja päämäärä
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suuntautunut,  itsenäistä  tai  yhteistä  ongelmanratkaisua  sisältävä  prosessi” (Pops 

2004, 18). Voiko pelkkä opetuksen seuraaminen viedä taidoissa eteenpäin? Millainen 

harjoitteleminen on milloinkin järkevää?

Tekeminen taitona ja tiedon hankkimisen tapana on ihmisenä olemisen keskeinen il-

miö. Teko ja sen seurauksena tulevat teot ovat, ei ajattelun tulos, vaan ajattelua oh

jaava ilmiö. Tekeminen on tapa oppia, eikä sitä pidä vältellä. Ihminen, joka elää te-

kemällä ja kokeilemalla,  löytää varmasti tarvitsemansa taidot ja tiedot. Tekemisen 

kaksi perusmuotoa ovat tuottava toiminta (poiesis) ja itsenäinen toimiminen (praxis). 

Poiesis ja praxis eroavat alkumerkityksessään siinä, että praxis on vapaan ihmisen tu-

lostavoitteetonta tekemistä. Praktinen tekeminen perustuu itse tekemisen tuottamaan 

mielihyvään. Poiesis on puolestaan esineiden; keinotekoisen valmistamista työtä te-

kemällä. Siinä on tärkeintä jonkin artefaktin (tuotteen) aikaansaaminen. Sukan neulo-

minen poieettisena tekemisenä perustuu sukkien tarpeeseen, toisaalta praktinen neu-

lominen voi olla mieltä virkistävää olemista. Tekijästä itsestään riippuu, suuntautuu-

ko tekeminen tavoitteelliseen tuottamiseen, vai onko se tekemistä sen itsensä tähden. 

Molemmilla on merkitystä taitoja harjoiteltaessa. (Venkula 2005, 24–26.) Tekemistä 

voi näin harrastaa ja taitoja harjaannuttaa päämäärä mielessään tai ilman päämäärää, 

mutta molemmilla on taitojen kehittymisen kannalta merkitystä. 

Esimerkiksi tietojen syntyminen ja oppiminen on taidoista kiinni. Henkisen tiedon 

konstruoituminen on oman ”elävän kokemuksen” reflektointia. Tekemisen kautta ih-

minen liittää tiedon omiin kokemuksiinsa ja tekee niistä itselleen totta. Ihminen ei 

tarkkaile maailmaa ulkopuolelta, vaan osallistuu tapahtumiin, joissa hän oppii. Täl-

löin on harjaannutettava taitoja tiedon hankkimista ja paljastamista varten. (Kojon-

koski-Rännäli 1996, 64–65.) Toisaalta suuri määrä oppimista tapahtuu myös imitaa-

tion kautta,  jolloin etenemisjärjestys on erilainen kuin teorian kautta  oppimisessa. 

(Argyris&Schön 1974, 14.) Esimerkiksi ihmisen ensimmäisen kielen oppiminen pe-

rustuu yritykseen, erehdykseen, matkimiseen ja jäljittelyyn. Kukaan ei muotoile lap-

selle taivutusmuotoja ja lauseiden rakennetta koskevia sääntöjä. Hän toimii sääntöjen 

mukaisesti, mutta ei kykene muotoilemaan ja ilmaisemaan niiden sisältöä. (Niiniluo-

to 1996, 50–51.) 
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Taidon oppiminen kehittyy rinnakkain harjoittelun kanssa ja muuttaa ihmistä suhteel-

lisen pysyvästi, koska keskushermosto muuttuu oppimisen seurauksena. Tämä erot-

taa osin muistamisen ja oppimisen toisistaan. Opitut taitopainotteiset  tehtävät ovat 

hermostomuutoksesta johtuen suhteellisen helposti toistettavissa pitkänkin tauon jäl-

keen. (Jaakkola 2010, 17–18.) Kehollisen taidon oppiminen tarkoittaa harjoittelun ai-

kaansaamaa kehon sisäistä tapahtumasarjaa, joka johtaa pysyviin muutoksiin poten-

tiaalissa tuottaa liikettä (Schmidt&Lee 2005, 302).

3.4  Taidon tasot

Taitoa on mahdotonta käsittää absoluuttisena asiana, joka joko on tai ei ole. Taito il-

menee teossa tai tuotteessa aina jossain määrin, jollakin tasolla. Harjoitustehtävässä-

kin ilmenee taitoa, vaikka suoritus ja tulos jäisivät vajavaiseksi tai keskeneräiseksi. 

Toisaalta taito ei juuri koskaan ole tekijän mielestä täydellinen. Tässä alaluvussa esi-

tellään ja yhdistellään erilaisia taidon hierarkioita tarkoituksena kirkastaa ajatusta sii-

tä, miten taidon kehittymisen vaiheittaisuutta voi kuvata.

Kolmijakoisuutta  voi  sanoa  käytetyimmäksi  jaotteluksi  taitoajattelussa  seuraavien 

esimerkkien perusteella. Japanilaisen budoperinteen shu–ha–ri -taitoportaikkolla on 

vuosituhantiset perinteet taitavuuden määrittelyssä. Euroopassa tunnetaan satoja vuo-

sia vanha oppipoika–kisälli–mestari -portaikko, joka on ollut käsityöläisten kiltalai-

toksissa laajasti käytössä. Sitä käytetään edelleen joissakin oppilaitoksissa, joista voi 

valmistua kisällin tai mestarin paperein.

Vanhojen kolmijakojen lisäksi esimerkiksi Dreyfusin & Dreyfusin (1986, 21-50) vii-

siportainen taidon kehittymisen malli on suhteellisen uusi ja usein lainattu eri taidon-

alojen kirjallisuudessa. Fittsin (1962) paljon käytetystä kolmiportaisesta mallista ovat 

esimerkiksi suomalaiset taitoaineiden tutkijat Pirkko Anttila ja Timo Jaakkola raken-

taneet  omat  sovelluksensa.  Tässä  tutkielmassa  Fittsin  mallia  tulkitaan  Keskisen 

(2002, 60-65) mukaan. Näkökulman laajentamiseksi on mukaan otettu vielä Aristote-

leen tietämisen tasot, jotka luonnehtivat taidon karttumista ihmisen ymmärrykseen. 
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Tietämisen tasoilla edetessään ihminen näkee aina enemmän ”asioiden taakse” koke-

muksensa ja päättelykykynsä ansiosta. (Aristoteles, 982b27–982a4).

Eri  jaolla  ja/tai  eri  perusteilla  hahmotettujen mallien puristaminen samaan tauluk-

koon 2 ei tee välttämättä niille oikeutta. Esimerkiksi Fittsin malli on rakennettu pit-

kälti  käytännöllisiä  taitoja,  kuten  lentämistä  tai  autolla  ajamista  ajatellen,  mutta 

Dreyfusin&Dreyfusin  mallissa  puhutaan  enemmän  asiantuntijuudesta  kognitioiden 

tasolla kuin taitosuorituksesta konkreettisesti. Jokaisella mallilla on kuitenkkin oma 

arvonsa tässä käsityöllistä taitavuutta jäsentävässä tutkielmassa. Koska käsityön teke-

minen ja osaaminen asettuu kompleksisesti tietämisen ja taitamisen alueille, on mie-

lekästä paremman käsityksen puutteessa ottaa mukaan useita eri oppimisen alueilla 

relevantteja malleja.

Taulukossa 2 on yhdistetty kolmeen portaaseen edellä esitellyt hierarkiat riippumatta 

siitä, kuinka monta tasoa niissä alun perin on ollut. Kolmijaon olemme valinneet sik-

si, että kolme viidestä valitusta mallista toteuttaa sitä. Pyrimme muodostamaan taulu-

kon avulla yleistajuisen kuvan taidon kehittymisestä ajatellen tutkielman aineistoa ja 

sieltä esiin nousevia taitokäsityksiä. 

TAULUKKO 2 Erilaiset taidon tasot koottuna kolmeen päävaiheeseen.

Lukemalla eri tasoja kuvaavia sanoja voi saada alkukäsityksen siitä, minkä luonteista 

tekeminen niillä on. Alla on avattu tarkemmin eri vaiheille luonteenomaisia taidon 

harjoittamisen piirteitä. Sen suhteen, kuinka paljon taidon tasoilla eteneminen vaatii 

aikaa ja harjoittelua, saattaa ajattelu olla hyvinkin erilaista eri lähteiden mukaan. Bu-

dolajien shu-tasolla harjoitellaan perustaitoa useita vuosia, kun taas Fittsin kognitiivi-

21



sessa vaiheessa hahmotetaan asioita pienin osaharjoituksin, jolloin vielä assosiatiivi-

sessakaan vaiheessa ei saavuteta välttämättä sulavaa pakotonta suoritusta. Tekemisen 

tapa on kuitenkin lähteiden mukaan saman tyylistä, kuten alla esitetyistä kuvailuista 

voi huomata.

1. tasolla noviisi ottaa vastaan paljon informaatiota ja rakentaa perustaa taidon 

kehittymiselle  (Dreyfus&Dreyfus  1986,  21).  Aloittelijan  mieli  on  tärkeä. 

Opettaja on oppilaalle mestari, jonka koko persoona ilmentää korkeaa taitoa. 

Oppilas lähtee rakentamaan taitoaan opettajan antaman viitekehyksen perus-

teella  kieltäen itsensä taitajana.  (Klemola 2005, 126–130.) Tässä vaiheessa 

tehdään havaintoja, hankitaan tietoa ja luodaan mielikuva tekemisestä (Keski-

nen 2002, 63).

2. tasolla taidosta alkaa muodostua kokonainen. Tämä vaihe kestää pidempään 

kuin ensimmäinen. Säännöt ulkokohtaisina ohjeina vaihtuvat itsenäisempään 

taidon kautta toimimiseen. (Keskinen 2002, 65.) Tässä vaiheessa murtaudu-

taan irti mestarin kertakaikkisesta auktoriteetista. Tilalle tulee itsensä myöntä-

minen ja taidon sovittaminen omaan henkilöön. Taidon harjoittaminen tapah-

tuu tällöin ikään kuin sisältä ulos vastoin ensimmäisen vaiheen sisään ime-

mistä. (Klemola 2005, 130.) Tekemiseen on edelleen analyyttinen, tosiseik-

koihin ja käsityksiin peilaava ote, joka ekspertin tekemisessä muuttuu intui-

tioksi ilman analyyttista ajattelua (Dreyfus&Dreyfus 1986, 50).

3. tasolla ihminen tulee yhdeksi tekemisen ja välineidensä kanssa. Kuljettaja ko-

kee lentävänsä pikemmin kuin ohjaavansa lentokonetta.  (Dreyfus&Dreyfus 

1986, 30.) Tätä vaihetta voi kuvata sanoilla vapautuminen, ero, irtautuminen. 

Tekijä tunnustetaan mestariksi, mutta hän haluaa kehittää edelleen taitoaan, 

tosin itsenäisesti. (Klemola 2005, 131.) Tietoisen kontrollin osuus vähenee ja 

analyyttinen lähestymistapa tekemiseen saattaa vaikeutua, kun intuitio lisään-

tyy (Keskinen 2002, 65).

Edellä esiteltyjen kuvausten perusteella taidon kolme tasoa nimetään tässä tutkiel-

massa termeillä  1. sisäistäminen, 2. soveltaminen ja 3. taito osana minuutta. Käsit-

teet  kuvaavat  kunkin  taidon  oppimisen  vaiheen  perusolemusta  ja  niitä  käytetään 
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myöhemmin viittaamaan taulukon 2 (s. 21) taidon tasoihin. Tästä taitojen kehittymi-

sen yleiskuvasta käsin rakennetaan seuraavissa alaluvuissa käsitystä käsityötaidoista 

ja niiden kehittymisestä.

3.5  Käsityötaidot

Tässä alaluvussa pyritään muodostamaan kuva käsityötaidoista.  Edellisten lukujen 

käsityön ja taidon määritelmien valossa rakennetaan käsityötaitoihin sopiva koko-

naiskuva. Esiteltävät teoriat ovat kunkin tutkijan sovelluksia käyttämästään taidon fi-

losofiasta,  mutta niillä pyritään rakentamaan ymmärrettävää yleiskuvaa käsityötai-

doista. 

Käsityötaidon perusteiden oppiminen vaatii paljon aikaa. Se on hidas empiirinen pro-

sessi. Teorialla on merkitystä, mutta vain käytännön ohella täydentävässä merkityk-

sessä. Käsityötaidon oppiminen on henkilökohtaista, päämäärältään avointa toimin-

taa, jonka polku on jokaisella tekijällä erilainen. Käsityötaidon oppimisessa on hyvin 

tehokasta  siirtää  kokeneiden  osaamista  jossain  muodossa  aloittelijoiden  käyttöön. 

Ohjeet ovat kuitenkin hyviä vain harjoittelussa ja sen sijaan huonoja, jos ne muodos-

tavat koko osaamisen. Käsityötaitoja tarvitsee tekemisessä niin moninaisissa muo-

doissa, että ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä yhteen tekniikkaan tai yhden osasen 

tekemiseen, vaan taitoja täytyy harjoitella moninaisesti ja monipuolisesti, jolloin ne 

siirtyvät ja muuntuvat aina tarpeen mukaan. Käytännöllinen taitavuus kannustaa ky-

symään ja kokeilemaan. (Dormer 1994, 55–57.)
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KUVIO 2 Oppimisen taksonomia (Lahdes 1977, 308). 

Kuvion 2 kognitiivisen, affektiivisen ja psykomotorisen oppimisen alueet sopivat lu-

vussa 2 esiteltyjen käsityön tutkijoiden näkemyksiin kokonaisen käsityöprosessin an-

nista tekijälle. Näin käsityötaidot hahmottuvat suurin piirtein siinä laajuudessa, miten 

niistä kirjoitetaan myös Pops 2004:ssä ja käsityön didaktiikoissa, joita esitellään ala-

luvussa 4.3. Kuviossa 2 kutakin oppimisen aluetta on kuvattu neljällä termillä. Ter-

meistä ensimmäiset kuvaavat hyvin  sisäistämisen vaihetta taitojen kolmijaossa. Yl-

häältä voi löytää myös  taito osana minuutta  -vaiheen. Väliin jäävää  soveltamisen  

aluetta voi perustellusti kuvata yhdellä tai useammalla termillä, mutta se ei vaikuta 

häiritsevästi perusajatukseen tatojen kehittymisestä. (ks. sivu 22.)

Sekä Peltonen (1988) että Suojanen (1992) ovat nostaneet kognitiiviset taidot keskei-

siksi  käsityökasvatuksessa.  Puhuttaessa  peruskoulun  yleissivistävästä  opetuksesta 

ajattelutaitojen korostaminen on erityisen hyvin perusteltavissa verrattuna esimerkik-

si käsityöläisen ammatissa keskeisesti tarvittaviin psykomotorisiin taitoihin. Tällai-

nen ajattelun korostaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa väärintulkintaa niiden keino-

jen suhteen, millä käsityöllistä ajattelua pyritään kehittämään. Molempien alla esitel-

tävien käsityön kognitiivisten taitojen hierarkioiden selityksissä korostuu se, että kä-
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sityön kognitiiviset taidot kehittyvät käsityötä tehtäessä, eikä niitä voi oppia irrallaan 

käsityöprosessista. Tällöin ei oppimateriaaleilla tai työstökoneiden teknisillä ominai-

suuksilla ole välttämättä siinä määrin merkitystä kuin tekemisen reflektiivisellä har-

joittamisella.

KUVIO 3 Käsityön työkarttojen logiikkatasot (Peltonen 1988, 60).

Kuvion 3 logiikkatasot on johdettu suoraan Lahdeksen taksonomiasta (kuvio 2). Lo-

giikkatasoille kuten muillekin hierarkioille on tyypillistä se, että saavutettu taso antaa 

aina uudet edellytykset seuraavan tason oppimiseen. Tasojen käyttö on suunnattu eri-

tyisesti käsityöaineiden korkeakouluopetukseen, mutta niitä voidaan käyttää sovel-

taen myös peruskoulussa. Koska käsityön opetus on erityisesti oppilaan ajatusten he-

rättämistä, opettajan täytyy hahmottaa opetuksensa kaikilla logiikkatasoilla pystyäk-

seen  herättämään  oppimista  tehostavia  toiminta-ajatuksia  eri  tasoisissa  tekijöissä. 

(Peltonen 1988, 59–60.)

Logiikkatasoja voidaan käyttää kaikissa opetuksen vaiheissa. Niistä johdetussa käsi-

työaineiden opetuksen teoriassa sekä suunnittelun, valmistamisen, arvioinnin, eriyttä-

misen että motivoinnin opetusvaiheissa tulisi ymmärryksen kerrostuminen ottaa huo-

mioon. (Peltonen 1988, 75–76.)

Samankaltaista  ajattelutapaa  noudattelevat  käsityön  reflektiotasot,  joilla  edetessä 

ajattelu sekä syvenee, laajenee että rikastuu tunne-elämän suhteen. Tunne-elämän ko-

rostuminen  on yksi  merkittävä  ero  verrattuna  kuvion 3 käsityön logiikkatasoihin. 

Toisen eron voi nähdä siinä, että logiikkatasoilla (kuvio 3 s. 25) kognitiivinen kehitys 
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tuntuu etenevän luovuuden suunnassa jäljittelystä kohti oivallusta. Reflektiotasoilla 

puolestaan mennään osaavasta käsityön tekijästä kohti ymmärtävää.

KUVIO 4 Käsityön reflektiotasot (Suojanen 1992, 122). 

Habermasin (1974) tiedonkäsityksessä on kolme reflektiotasoa,  joihin kuviossa on 

lisätty käsityöllistä reflektointia kuvaavia ajatuksia. Oppimisen kannalta on ilmeistä 

merkitystä sillä, millä reflektiivisyyden tasolla toimitaan. (Suojanen 1992, 120–121.)

Reflektiossa ihminen peilaa asioita aikaisempaan kokemusmaailmaansa. Reflektiivi-

nen  toiminta  on  ehto  syvälliselle,  itsetuntemusta  parantavalle  ja  ajatusrakenteita 

muuttavalle oppimiselle. Reflektiiviseen prosessiin kuuluu tyypillisesti mieleen pa-

lauttamisen, tunteiden huomioimisen ja uudelleenarvioinnin vaiheet. Käsityön teke-

misessä reflektoidaan käsityön suunnittelussa ja valmistamisessa tehtyjä havaintoja, 

valintoja, työskentelyä ja koettuja tunteita. (Suojanen 1992, 119–120.)
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3.6  Käsityötaidoissa kehittyminen

Yhteenvetona pääluvuista kaksi ja kolme esitetään seuraavassa käsityötaitojen oppi-

mista kuvaava yleistajuinen kolmijako, jonka on määrä toimia yhtenä tulkintaperus-

tana  tutkimusaineistoa  analysoidessa.  Käsityötaidon  oppimisen  vaiheet  sisäistämi

nen, soveltaminen ja taito osana minuutta voidaan esittää seuraavasti:

1. Sisäistäminen: Käsityötaidot kehittyvät yksinkertaisia tuotteita ja työvaiheita teke-

mällä. Tuotteen rakennetta, toimivuutta ja valmistusmenetelmiä hahmotetaan ajatte-

lun tasolla. Teoreettiseen tietoon tutustutaan tuottamisen yhteydessä ja kaikki tieto 

havainnollistetaan  käytännössä.  Tekeminen  perustuu malliin,  ohjeisiin  ja  esimerk-

kiin, mutta kehittyy omatoimisuuden suuntaan motivaation ja taitojen kehittyessä.

2. Soveltaminen: Käsityötaitoja opitaan itse tekemällä omia kykyjä etsien. Harjoittelu 

on aktiivista ja etenevää, mutta sisältää vaikeutuvia tekniikoita ja uusia asioita, jotka 

pakottavat analysoimaan, kokeilemaan ja kysymään. Esimerkki on edelleen tarpeelli-

nen silloin, kun tekijällä herää kysymyksiä tai hän on valmis vastaanottamaan tietoa. 

Ajattelun tasolla otetaan huomioon ympäristö ja pohditaan tuottamiseen vaikuttavia 

ja sitä muokkaavia asioita. Teoreettiseen tietoon perehdytään silloin, kun sitä tarvi-

taan omassa toiminnassa. Tekijä kokee positiivisia ja negatiivisia tunne-elämyksiä te-

kemisessään, ja ratkaisee omatoimisesti ongelmia.

3. Taito osana minuutta: Lähtökohta tekemisessä on oman itseyden toteuttaminen ja 

omassa elinympäristössä eläminen. Ajattelun merkitys on keskeinen ja tekijän koke-

mus tekemisestä voi tuntua enemmän henkiseltä kuin fyysiseltä. Käsityöstä on taito-

jen kautta muodostunut elämäntapa, jolloin tekijä soveltaa mielellään osaamaansa ja 

ratkaisee ongelmia taitojansa käyttäen ja kehittäen. Eettinen ajattelu korostuu tekemi-

sen periaatteissa ja toteutuksessa.
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4  TAIDON OPETTAMINEN PERUSKOU
LUN KÄSITYÖOPPIAINEESSA

4.1  Opettaminen, opetus ja ohjaus

Tässä pääluvussa pohditaan, millä keinoin käsityötaitoja opetetaan suomalaisessa pe-

ruskoulussa.  Aluksi käydään läpi  lyhyesti  opettamisen  ja ohjaamisen eroja.  Sitten 

esitellään  Pops 2004:stä  käsityöoppiaineen tavoitteet  ja sisällöt,  joita  tarkastellaan 

suhteessa käsityöprosessiin. Lopuksi esitellään kaksi käsityön opettamisen didaktista 

mallia ja yksi taitoharjoittelun ohjaamisen didaktinen malli.

Suomalaisessa kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa opetus on määritelty tavoitteel-

liseksi vuorovaikutukseksi, jossa pyritään saamaan opetettavassa henkilössä aikaan 

kasvatustavoitteiden mukaista oppimista. Opetus pyrkii auttamaan opetettavaa pääse-

mään tavoitteisiinsa. (Uusikylä&Atjonen 2007,18–20.)

Opettaminen-sanalla on synonyymejä, ja osa synonyymeistä voidaan luoda sanan op-

pia kautta. Nykysuomen sanakirjan mukaan opettaminen on toisaalta 'oppimaan saat-

tamista' ja 'opin antamista' (Grönros ym. 2006, 383). Oppiminen on alun perin suo-

meksi tarkoittanut 'käydä katsomassa' tai 'käydä kokemassa'. Metsästys- ja kalastus-

kulttuurissa pyydyksiä ja verkkoja on käyty paitsi oppimassa, myös kokemassa. Op-

piminen on siis ollut pyydysten ja verkkojen nostamista ja avaamista, eli samaa mitä 

tänäänkin, kun oppiessa nostetaan, avataan ja katsotaan, ja noudetaan tietoa ja taitoa 

niiden lähteistä. (Meri 2002, 241–242.) Tämän etymologisen katsannon perusteella 

opettaminen on oppimaan saattamista ja opin antamista eli pyydysten ja verkkojen 

katsomiseen saattamista; Oppija saatetaan opeteltavan asian luo. Oppiminen on jo-

kaisen henkilökohtainen prosessi, jota opettaminen auttaa ja helpottaa.

Opetus ja opettaminen ovat pitkään olleet keskeisiä käsitteitä koulutuksessa, mutta 

ohjaaminen on käsitteenä yleistynyt opettamisen rinnalle sen myötä, kun oppimista 
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on alettu mieltämään enemmän ja enemmän oppilaslähtöisenä tapahtumana. Oppimi-

sen ohjaamien on tullut opettamisen rinnalle täydentämään metodologiaa ja syventä-

mään opettajan tehtävää rinnalla kulkijana. Erityisesti reflektiivisellä ohjauksella aja-

tellaan olevan merkitystä. Sillä pyritään auttamaan oppijaa löytämään oma ratkaisun-

sa tai oma kysymyksensä. Ohjaamiseen suuntautunut opettaja ei ole niin kiinnostunut 

muutoksesta  oppilaan  käytöksessä  kuin  siitä,  mitä  hänen  päänsä  sisällä  tapahtuu. 

Ajan mittaan hyvällä ohjauksella saavutettujen muutosten ajatellaan näkyvän myös 

oppilaan toiminnassa ja käyttäytymisessä.  Tiivistetysti  oppimisen ohjaamisessa on 

tavoitteena auttaa oppilasta kehittymään oppijana. (Mäkinen 2002, verkkomateriaa-

li.)

4.2  Koulukäsityön tavoitteet ja sisällöt

Käsityön tekeminen voi luonnollisesti olla hyvin monenlaista riippuen tekijän elä-

mästä  ja ympäristöstä.  Sitä  ei  näin ollen voi sisältöjen  tasolla  helposti  määritellä. 

Koulukäsityössä,  kuten  muissakin peruskoulun oppiaineissa,  tällainen  sisällöllinen 

määritelmä on kuitenkin tehty, eri aikoina eri tavalla. Tämä on sikäli ymmärrettävää, 

että  koulukäsityö  on  lähtökohdiltaan  yhteiskunnan  järjestämää  opetushallituksen 

asettamiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. Tavoitteiden pitäisi toki heijastaa kansal-

lisia, yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä käsityöstä.

Oppiainejako Suomen peruskoulussa on tiivis ja selkeä, vaikka sen merkitystä on yri-

tetty  pienentää integrointikeskustelulla  ja ainerajat  ylittävillä  aihekokonaisuuksilla. 

Oppiaineissa on myös selkeät perustellut sisällöt,  jotka on kuitenkin pyritty esittä-

mään kuvailevasti korostaen paikallisuuden asemaa. Myös oppilaslähtöisyyttä pyri-

tään  Pops  2004:ssä  korostamaan  konstruktivistisen  oppimiskäsityksen  perusteella. 

(Hilmola 2009, 59–60.)

Tässä kappaleessa esitellään taulukon muodossa se, mitä Suomen peruskoulun taide- 

ja taitoaineessa nimeltä käsityö tulisi opettaa. Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen vä-

listä suhdetta verrataan taulukoimalla ne rinnakkain aihealueittain. Aihealueiksi tä-
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hän tutkielmaan valittiin Hilmolaa (2011, 158–160) mukaillen kokonaisen käsityön 

osa-alueet suunnittelu, valmistaminen ja arviointi. Jako poikkeaa esikuvastaan siten, 

että olemme yhdistäneet  kestävän kehityksen ja itsearvioinnin arviointi  -nimiseksi 

alueeksi. Lisäksi olemme sisällyttäneet työvälineet, materiaalit, työsuojelun ja tekno-

logian valmistamisen osa-alueeseen.
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TAULUKKO 3 käsityön opetukselle annetut tavoitteet ja sisällöt aihealueittain (Pops 

2004, 242–246).

Pops 2004:ssa tavoitteet ja sisällöt on lueteltu pitkinä listoina ilman aihealueittaista 

jäsentelyä. Taulukko 3 paljastaa, kuinka looginen ja aukoton opetussuunnitelman pe-

rusteet oikeastaan on. Sen mukaan voidaan perustellusti opettaa kokonaisen käsityö-
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prosessin mukaista tuottamistoimintaa siten, että aiheet ja tehtävät ovat tekijälle mer-

kityksellisiä. 

Taulukon 3 (s. 31) tavoitteista poimittujen verbien perusteella käsityön suunnittelus-

sa on tarkoitus oppia esimerkiksi suunnittelemaan, luomaan, hahmottamaan ja kiin-

nittämään huomiota. Valmistamisen alueella opitaan ainakin käyttämisen, hallitsemi-

sen, valmistamisen, huoltamisen ja korjaamisen taitoja. Arvioinnissa puolestaan opi-

taan ymmärtämään, arvioimaan, arvostamaan, ottamaan huomioon ja ottamaan vas-

tuuta.  Tavoitteita kuvaavat  verbit viittaavat  siihen, että  koulukäsityön selkeänä ta-

voitteena on opettaa oppilaille erilaisia käsityöllisiä taitoja. Tavoitteet eivät rajaa pois 

mitään keskeistä kokonaisen käsityöprosessiin liittyvää. 

Sisällöissä on nimetty eksaktisti lähinnä tekniikkaan ja oppilaiden elinympäristöön 

liittyviä asioita. Muuten sisältöjen konkreettiset valinnat on jätetty opettajan vastuul-

le. Sisältölauseissa korostuu edellä mainitusti paikallisuus sekä oppilaiden oma elin-

ympäristö. Sitä vastoin aihepiirejä on nimetty jonkin verran, esimerkkeinä laiteraken-

telu, kodin käyttöesineet, värioppi, rakennettu ympäristö ja kuluttaminen. Myös sisäl-

töjen perusteella suomalaisessa peruskoulussa on mahdollista harjoittaa kokonaisen 

käsityöprosessin mukaista käsityön opettamista.

4.3  Käsityötaitojen harjoittaminen 

Suomen perusopetuksen yleisissä tavoitteissa sanotaan, että oppiminen on kaikissa 

muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanrat-

kaisua sisältävä prosessi. (Pops 2004, 18). Käsityön kohdalla mainitaan, että opetus 

toteutetaan oppilaan kehitystasoa vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen,  tut-

kien ja keksien. (Pops 2004, 242.) Koulukäsityössä tarkoituksena on siis saada ai-

kaan mahdollisimman kokonaisia  käsityöprosesseja  oppilaiden tekeminä.  Millaisia 

tehtäviä ja ohjausta opettaja käytännössä antaa käsityön tunneilla, jotta ne suuntaisi-

vat kokonaiseen tekemiseen ja taidon harjaantumiseen?
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Kokonaisen käsityön ongelmana nyt ja tulevaisuudessa on se, että nopeasti muuttu-

vassa maailmassa tuloksia odotetaan nopeasti. Reflektointitaito on hidas ja vaiheit-

tain etenevä prosessi,  kuten myös käsityön perustaitojen oppiminen ja suunnittelu. 

Pyrittäessä kohti kokonaista käsityöprosessia keskeistä on käsityötaidon opiskelu ja 

kehittäminen. Toiminnan suuntaaminen harjoittelun, kokeilun ja perehtymisen kautta 

tuotteen  suunnitteluun,  valmistamiseen  ja  ongelmanratkaisuun  muuttaa  toiminnan 

kokonaiseksi käsityöksi. (Pöllänen&Kröger 2005, 86–96.)

KUVIO 5 Käsityön opetuksen merkitykset (Rönkkö 2011, 124).

Käsityön erilaisten orientaatioiden perusteella on esitetty kuvion 5 mukainen malli 

käsityön opettamiseen. Käsityötaito asettuu kuviossa keskeiseksi opetettavaksi asiak-

si. Silloin kokonainen käsityöprosessi, käsityötuotteet ja käsityöilmaisu tulevat taito-

harjoittelun kautta osaksi käsityön opettamista. Monipuolisesti sisältöjä läpi käymällä 

opettamisen kaikki merkitykset tulevat käsityössä yhteen. Tekijän persoonallisuuden 

eri puolet aktivoituvat ja ajattelu-, arviointi- sekä motoriset taidot kehittyvät. (Rönk-

kö 2011, 123–124.)
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4.3.1  Tuotteen tekemisen opettaminen (poieettinen tekeminen)

Koulukäsityössä keskeisiä asioita oppimistehtävissä ovat eriyttäminen oppilaan kehi-

tys- ja taitotason mukaan, sekä ideointiin ja suunnitteluun ohjaaminen. Käsityön op-

pimistehtävät jaetaan suuntaaviin,  järjestäviin,  hahmottaviin ja visioiviin tehtäviin. 

Nämä suhtautuvat hierarkkisesti toisiinsa ja niveltyvät kuvion 3 (s. 25) käsityöllisen 

ajattelun logiikkatasoihin. (Metsärinne 2005, 11.)

1. Suuntaavassa oppimistehtävässä on tarkoituksena rakentaa oppilaan käsitystä 

käsityön tekemisen tavoista (ts. tekniikoista, esim. viilaus, mittaus, taivutus). 

Käsityötapoja tarjotaan suhteessa ennen opittuun sillä tavalla,  että  pyritään 

oppilaan aktiiviseen ja oma-aloitteiseen menetelmien (esim. liimapuun val-

mistus, liitoksen tekeminen) hallintaan. Avainsana on selviytyminen. 

2. Järjestävä oppimistehtävä sisältää jonkin tuotekuvauksen. Tässä harjoitellaan 

tuotteen tekemistä ja soveltamista eri käyttötarkoituksiin.  Käsityötapoja so-

velletaan menetelmiksi, joiden avulla saadaan jokin tuote aikaan. Menetelmiä 

ja tapoja opitaan käyttämään tuotteen tekemisen välineenä. Tällaisia tehtäviä 

käytetään  vaikeiden  menetelmien  harjoitteluun  (esim.  puun taivuttaminen). 

Avainsana on kehittely. 

3. Hahmottavassa oppimistehtävässä annetaan jokin aihe ja tavat, joiden perus-

teella tuote keksitään ja tuotetaan. Tällainen vaatii hyvää hahmottamiskykyä 

ja perusasioiden tuntemusta oppilailta, sekä opettajalta hyvää oppilaantunte-

musta. Käsityöprosessia käydään läpi vaihe vaiheelta siten, että opetusta an-

netaan aiheen ja sen sisältämien työtapojen perusteella ohjaamatta kuitenkaan 

minkään tuotteen tekemiseen. Tämän tyyppisistä oppimistehtävistä puhutaan 

myös aihepiirikäsityönä. Avainsana on keksiminen. 

4. Visioivassa oppimistehtävässä pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan itse 

jokin tuote. Tekijän oma orientaatio on tärkeä ja sitä voidaan tarvittaessa he-

rätellä erilaisilla aihevaihtoehdoilla. Avainsana on tuotesuunnittelu. Visioivan 

oppimistehtävän käytännön sovellus on projektikäsityöopetuksen malli. Pro-

jektikäsityö  määrittyy  sekä  visio-  että  orientaatioperustaiseksi  tuottamistoi-
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minnaksi, jonka aikaansaamiseksi peruskoulussa täytyy toteuttaa omaan ajat-

teluun ja -ongelmanratkaisuun suuntaavaa opetusta. Tässä mielessä projekti-

käsityö lähestyy kokonaista käsityöprosessia. Peruskoulun 3-6 luokkien pro-

jektikäsityöopetus ei kuitenkaan voi perustua suoraan kokonaiskäsityöstä joh-

dettavaan konstruktivistiseen opetukseen. Opetuksen täytyy perustua reflek-

tiiviseen ohjaamiseen, teknologiatiedon opettamiseen sekä käsityötaitojen ke-

hittämiseen kohdekäsityön avulla. Näiden avulla suunnataan kokonaisen käsi-

työn mukaiseen tekemiseen. (Metsärinne 2004, 6; 11–22.)

Rönkön  (2011)  mukaan  koulukäsityössä  kokonaista  käsityöprosessia  voi  soveltaa 

neljällä tavalla, joita hän luonnehtii seuraavasti:

1. Oppija  käyttää  valmiita  ohjeita  käsityötuotteen  suunnitteluun  soveltamalla 

niitä sekä arvioi lopputulosta. Tällainen tekeminen ei muutu ositetuksi käsi-

työksi, jos oppija valmistaa itselle tai toisille merkityksellisiä tuotteita, joiden 

visuaaliset ja tekniset ominaisuudet vastaavat tarkoitustaan. Tehtävänannossa 

materiaali, tekniikka ja valmistusohjeet ovat määriteltyinä, mutta oppijan täy-

tyy jollain tavoin pohtia ja soveltaa omaa toteutustaan.

2. Oppija suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteen itsenäisesti noudattaen tehtä-

vässä annettuja rajauksia sekä arvioi lopputulosta. Tällaista opetustilannetta 

on helpompi hahmottaa,  koska tehtävänanto on tarkasti  rajattu.  Rajaus tar-

koittaa tuotteelle asetettavia pakollisia, valinnaisia ja vapaita ominaisuuksia. 

Pakollinen ominaisuus voi olla tuote (lapanen) tai käytettävä tekniikka (neu-

lonta). Valinnainen ominaisuus on asia, joka työssä pitää olla, mutta siihen 

voi esittää vaihtoehtoja  (esimerkiksi peukalo tavallisena tai  kiilapeukalona. 

Vapaa ominaisuus on puolestaan asia, jonka ottamisen tai pois jättämisen op-

pilas saa itse valita (esimerkiksi visuaalinen yksityiskohta).

3. Oppija suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteen itsenäisesti noudattaen tehtä-

vässä annettuja rajauksia sekä arvioi lopputulosta. Se on tyypillisesti esimer-

kiksi  lukiodiplomi tai  yläluokilla  valinnaisena aineena toteutettava käsityö. 

Oppijoille annettava tehtävänanto perustuu tuotteen avulla käsiteltävään ai-
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heeseen, esimerkkeinä vuoden 2011–2012 käsityön lukiodiplomien aiheista 

”liikettä ja värinää kuutiossa”, ”ole aktivisti” ja ”kattaus kahdelle”.

4. Oppija suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteen ilman tehtävärajauksia ja ar-

vioi lopputulosta. Tällainen kuvaa itsenäistä työskentelyä, jossa oppija lähtee 

liikkeelle  itse  määrittelemästään  ongelmasta  pyrkien  ratkaisemaan  sen. 

(Rönkkö 2011, 131–132.)

Edellisistä  neljäs  kohta  toteuttaa  kokonaisen  käsityön  prosessimallia  puhtaimmin, 

mutta muissakaan ei voi perustellusti väittää tekemisen olevan erityisesti ositettua tai 

kohdetoimintaa, koska niissä painottuu tekijän itsensä tekemiselle antamat merkityk-

set. Suunnittelu, valmistamien ja arviointi ovat myös mukana kaikissa kohdissa. Esi-

tetyt kokonaisen käsityön koulusovellukset ovat kohtuullisen ymmärrettäviä ja toteu-

tettavassa muodossa. Metsärinteen (2004) ja Rönkön (2011) eri aikaan ja eri lähtö-

kohdista toteuttamat koulukäsityön opetuksen mallit rinnastuvat yllättävän yhtenäi-

sesti toisiinsa ja niistä voi muodostaa kohtuullisen selkeän kuvan siitä, miten tuotteen 

tekemistä voi koulukäsityön eri tasoilla opettaa. 

4.3.2  Taitoharjoittelun ohjaaminen (praktinen tekeminen)

Liikuntataitojen taitoharjoittelun ohjaamisen malli (Jaakkola 2010, 155–196) on otet-

tu mukaan tutkielman didaktiikkaa käsittelevään lukuun, koska se kuvaa hyvin prak-

tisen taitoharjoittelun  (s.  19) mahdollisuuksia  ja  on sovellettavissa myös käsityön 

opetuksessa. Tällaista praktisen harjoittelun mallia ei ole käsityön opettamiseen teh-

ty, ja koska liikunta kuuluu taide- ja taitoaineisiin, pidämme perusteltuna ottaa malli 

mukaan teoreettiseen tarkasteluun.

Didaktiikka perustuu kolmen taitotason ajatteluun. Taulukkoon 4 (s. 37) on tiivistetty 

kolme  näkökulmaa eri taitotasoilla harjoitteluun. Sarakkeet on koottu sen perusteel-

la, miten taitoharjoittelun ulottuvuuksia on lähteessä hahmoteltu. Tällä tavoin on saa-

tu alla oleva esitys taitoharjoittelun avainasioista. Sarakkeiden otsikoita on käytetty 

apuna haastattelutilanteissa tarkentavia kysymyksiä pohdittaessa.
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TAULUKKO 4 Taitoharjoittelun ohjaamisen perusteet kolmella taitotasolla (Jaakko-

la 2010, 155–196).

Taulukon 4 mukaan ensimmäisen taitotason harjoittelu perustuu motivaation synnyt-

tämiseen eli taidon idean löytymiseen. Siihen ohjaa parhaiten yksinkertaistettu toistu-

va kokonaisharjoittelu. Näyttämisen ja tiedon merkitys on suuri, kunhan se kohdistuu 

konkreettisiin kohteisiin kehon ulkopuolelle, eikä esimerkiksi käden liikkeen analy-

sointiin. (Jaakkola 2010, 155–196.) Kokonaisharjoitus käsityössä voi olla esimerkiksi 

liitoksen tekeminen.

Toisella taitotasolla harjoittelu on intensiivistä oppimisen ylärajalla pysyvää analy-

soivaa tekemistä. Taidosta pyritään hahmottamaan sen erityisiä piirteitä, jolloin saa-

daan siirtovaikutus toimimaan. Haetaan jo henkilökohtaista otetta tekemiseen. (Jaak-

kola 2010, 155–196). Käsityössä tällaista voi olla esimerkiksi sovellusten tekeminen 

malleista ja esimerkeistä.

Kolmannella tasolla henkilökohtaisuus on lähtökohtana tekemiselle. Taitaja on itsen-

sä asiantuntija ja kykenee rakentamaan harjoitteluaan hyvin pitkälle. Hienomotoriset 

harjoitteet  yhdistyvät  kokonaissuorittamiseen  tehokkaasti,  koska  taidon  perusosat 

ovat pitkälle  automatisoituneet  ja on mahdollista  keskittyä yksityiskohtiin.  Analy-

sointia ja tietoista liikehallintaa tulee kuitenkin varoa. Tässä vaiheessa keskitytään 
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ennen kaikkea tuntumaan ja mielikuviin suorituksen ohjaavina tekijöinä. (Jaakkola 

2010, 155–196). Käsitöissä opettajan henkilökohtainen ohjaus on tällöin tärkeää op-

pilaan valmistaessa ja arvioidessa omatoimisesti suunnittelemiaan tuotteita.

Liikuntataitojen taitoharjoittelun teoria antaa toisenlaisen näkökulman tuottavan te-

kemisen didaktisten mallien (ss. 34–36) lisäksi käsityönopettajan toimintaan taitohar-

joittelun ohjaajana kaikilla käsityön osa-alueilla.

4.4  Yhteenveto käsityötaitojen opettamisesta

Tässä vaiheessa kootaan yhteen teorialuvuissa läpikäytyjä asioita. Yhteenvetoon pa-

lataan aineiston analyysin yhteenvedossa (ss. 84–86), kun lopulta pyritään yhdistä-

mään empiriassa  muodostunut  käsitys  käsityötaitojen  opettamisesta  teoriaan.  Teo-

reettisessa synteesissä käsityötaitojen opettamisesta on teemana taitojen kehittymisen 

kolmivaiheisuus, joka on kaiken aikaa seurannut mukana teorian käsittelyssä.
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KUVIO 6 Käsityön tekemisen piirteitä taitojen kehittyessä.

Harmaan sävyillä kuvatut alueet yllä olevassa kuviossa kertovat suunnittelun ja ar-

vioinnin suhteellisten osuuksien lisääntymisestä käsityötaitojen kehittyessä. Osaami-

sen alkuvaiheissa tekijä ottaa paljon informaatiota vastaan. Silloin ei useinkaan ole 

keskeistä tuotteen luova hahmottaminen tai tekemisen ja tulosten reflektointi, mitä 

suunnittelu ja arviointi edellyttävät.

Teorian mukaan käsityötuottamisen ja -taitoharjoittelun omaehtoisuus lisääntyvät tai-

tojen kehittyessä iän myötä. Kuviossa 6 vasempaan reunaan sijoitettu sana oppimate

riaalit kuvaa käsityön tekemistä mallien, esimerkkien, rajausten ja aihepiirien mu-

kaan. Tällainen tekeminen on tyypillistä  peruskoulun koulukäsityössä.  Kuvion oi-

keassa reunassa lukee omaehtoinen ongelmanratkaisu, mikä kuvaa käsityön tekemis-

tä ja taitoharjoittelua pitkälle kehittyneillä taidoilla. Tällöin omaehtoisuus ja todellis-

ten ongelmien ratkaiseminen tulevat tärkeiksi. 

Kuviota 6 käytetään pohjana aineiston analyysin yhteenvedossa, jossa siihen lisätään 

opettajien  käsitykset  käsityötaitojen  opettamisesta  kategorioituna  yleisluontoisiksi 

opettamisen piirteitä kuvaaviksi ilmaisuiksi. 
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5  AINEISTO JA TUTKIMUSASETELMA

5.1  Tutkimustehtävä

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on  jäsentää taidon käsitettä peruskoulun käsi-

työn opetuksen näkökulmasta. Tutkielmaa tehtäessä tutkimuskysymyksiksi ovat ki-

teytyneet:

Miten käsityönopettajat käsittävät taitavuuden oppiaineessaan?

ja

Miten käsityönopettajat käsittävät käsityötaitojen opettamisen?

Toinen kysymys jaetaan alakysymyksiin, jotka on johdettu kokonaisen käsityön teo-

riasta sekä Pops 2004:n tavoitteista ja sisällöistä:

Miten käsityönopettajat käsittävät suunnittelutaitojen opettamisen?

Miten käsityönopettajat käsittävät valmistustaitojen opettamisen?

Miten käsityönopettajat käsittävät arviointitaitojen opettamisen?

5.2  Haastateltavien valinta

Valitsimme tutkimukseemme kokeneita opettajia. Riittäväksi kokemukseksi määrit-

telimme vähintään 10 vuoden työkokemuksen peruskoulussa. Silloin opettajalle on 

todennäköisesti ehtinyt muodostua jäsentynyt käsitys taitavuudesta ja taitojen opetta-

misesta käsityössä. Pitkään virassa olleet eivät todennäköisesti enää kipuile opetta-
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juuden identiteetin kanssa. Virkaiän lisäksi kriteerinämme oli yhtenäiskoulussa opet-

taminen.  Yhtenäiskoulukokemuksen  ajattelimme antavan  laajan  näkemyksen  siitä, 

miten taitoja opetetaan käsitöissä peruskoulussa eri ikäisille ja eri tavalla taitaville 

oppilaille.

Kolmanneksi  halusimme  haastatella  käsityön  teknisiä sisältöjä  opettavia  käsityön 

opettajia. Valintaan vaikutti kiinnostumisemme Helsingin yliopiston taitopedagogiik-

ka-hankkeesta, jossa käsityön teknisiä sisältöjä ei ole vielä tutkittu. Meille painote-

tusti teknisiä sisältöjä opiskelleina rajaus oli tietysti myös luonteva.

5.3  Haastateltavien hankinta

Ensimmäiseksi  kirjoitimme  Tekninen opettaja -lehteen (2/2011) gradustamme (ks. 

liite 1). Kirjoitukseen liitimme viisi kysymystä taitojen opettamisesta, joihin pyysim-

me vastauksia sähköpostitse. Vastauksia olisimme käyttäneet aineistona gradussam-

me. Samalla olisimme kartoittaneet niitä ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita mah-

dollisiksi  haastateltaviksi  myöhemmin.  Saimme  yhden  vastauksen,  senkin  vasta 

syyskuussa.

Seuraavaksi  lähetimme Lapin-,  Oulun-  ja  Länsi-Suomen läänien  yhtenäiskoulujen 

teknisen työn opettajille sähköpostin, jossa pyysimme heitä vastaamaan, mikäli olisi-

vat halukkaita  osallistumaan tutkimukseen (ks.  Liite  2). Saimme kolme vastausta, 

joiden lähettäjistä yksi oli ollut yli kymmenen vuotta virassa.

Kolmannessa vaiheessa valitsimme aktiivisemman tavan hankkia aineistoa.  Soitte-

limme koulujen rehtoreille ja kyselimme heidän koulujensa käsityönopettajien taus-

toista. Mikäli  kysymyksessä oli riittävän kokenut opettaja, pyysimme rehtorilta pu-

helinnumeroa ja otimme opettajaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Soittelemalla saim-

me kerättyä nopeasti informantit rajaukseen sopivista opettajista. Valitsimme yhteen-

sä kahdeksan opettajaa (n=8) Lapin- ja Länsi-Suomen läänien alueilta. Molemmista 

lääneistä haastattelimme neljää opettajaa.
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5.4  Opettajien taustoja

H1 on valmistunut ensin rakennusmestariksi ja sen jälkeen teknisen käsityön opetta-

jaksi yliopistokoulutuksella. Hän on toiminut opettajana vuodesta 1980, nykyisessä 

työpaikassaan vuodesta 1986 lähtien. H1 on opettanut koko ajan teknistä työtä. Aluk-

si  hän  oli  suurimman  osan  ajasta  kansalaisopiston  puolella,  nykyään  opetusta  on 

enimmäkseen perusopetuksen puolella. Koulu, jossa H1 työskentelee, on ollut yhte-

näiskoulu syksystä 2006 alkaen. H1 opettaa teknistä työtä pääasiassa yläkoululaisille. 

H2 on valmistunut Raumalta teknisen käsityön opettajaksi vuonna 1997 ja aloittanut 

suoraan nykyisen työpaikkansa käsityön opettajana. H2 on opettanut koko ajan pelk-

kää käsityötä ja opettaa nykyään kaikilla vuosiluokilla. Koulussa on vuosiluokat 1-9.

H3 on valmistunut ensin metsätalousinsinööriksi. Sen jälkeen H3 on opiskellut puu-

sepäksi ja ollut kuusi vuotta epäpätevänä teknisen käsityön opettajana. Vuonna 1993 

H3 kouluttautui Oulussa alkaneessa koulutuksessa teknisen käsityön opettajaksi. Sen 

jälkeen hän on työskennellyt alalla, viimeiset neljä vuotta yhtenäiskoulussa.

H4 on valmistunut vuonna 1975 Raumalta teknisen käsityön opettajaksi. Sen jälkeen 

H4 tuli opettajaksi koululle, jossa hän aluksi opetti pääasiassa yläkoululaisia. Muuta-

mina viime vuosina hänen opetuksessaan on ollut enemmän alakoululaisia.  H4 on 

jäänyt osa-aikaeläkkeelle pari vuotta sitten, mutta opettaa edelleen yhtä valinnaisryh-

mää.

H5 on opiskellut lukion jälkeen maatilateknisessä koulussa, jonka jälkeen H5 on lu-

kenut autoinsinööriksi. Autoinsinööristä hän on auskultoinut itsensä ammattikoulun 

opettajaksi. H5 on opettanut peruskoulussa vuodesta 1992 alkaen matematiikka, fy-

siikkaa ja kemiaa ja vuodesta 1994 alkaen käsityötä. Teknisen käsityön osuus opetet-

tavista tunneista  on lisääntynyt koko ajan.  Yhtenäiskoulun opettajana H5 on ollut 

vuodesta 2006, mutta opettaa suurimmaksi osaksi yläkoululaisia, koska luokanopet-

tajat haluavat itse opettaa käsityöt oppilailleen.

H6 on valmistunut luokanopettajaksi 1991 erikoistumisaineenaan käsityö. H6 päte-

vöitti itsensä 2005 alkaneessa koulutuksessa Raumalla teknisen käsityön opettajaksi. 
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Vuodesta 2008 hän on ollut päätoimisena käsityönopettajana ja sitä ennen käsityötä 

opettavana luokanopettajana. H6 opettaa käsityötä pääasiassa alakoululaisille ja seit-

semäsluokkalaisille.

H7 on valmistunut teknisen työn opettajaksi Raumalta vuonna 1993 ja on toiminut 

käsityön opettajana siitä asti. H7 opettaa peruskoulussa 5. luokasta ylöspäin aina lu-

kioon asti. Pääasiassa ryhmät ovat kuitenkin yläkoululaisia. 

H8 on tullut armeijasta suoraan Rauman opettajankoulutuslaitokseen ja valmistunut 

1997 teknisen käsityön opettajaksi. H8 on opettanut käsityötä siitä lähtien. Vuodesta 

2001lähtien hän on ollut käsityön opettajana yhtenäiskoulussa.

5.5  Haastattelujen suorittaminen ja litterointi

Haastattelu-sanan etymologia paljastaa, mistä haastattelussa on kysymys. Haastattelu 

on tiedonkeruutapa, jolla saadaan tietoa haastateltavilta kysymällä heidän kokemuk-

sistaan puhutussa muodossa. Sanan interview perustana on ranskan entrevue, joka tu-

lee verbistä entrevoir (nähdä epätäydellisesti; nähdä vilaukselta). Taustalla on myös 

ranskan s’entrevoir  (käydä toistensa luona).  (Kleiniä  mukaillen  Hirsijärvi&Hurme 

2008, 41.)

Tämän määritelmän ulkopuolelle jää se, että haastattelulla on tutkimuksessa välineel-

linen arvo. Haastattelu on ennen kaikkea käsitteisiin, merkitykseen ja kieleen perus-

tuvaa toimintaa. Nämä kytkee toisiinsa kieli ja tutkimusprosessin kokonaisuus. Haas-

tateltavat henkilöt eivät tule haastatteluun tyhjinä tauluina vaan tuovat haastatteluun 

oman elämismaailmansa. (Hirsijärvi&Hurme 2008, 41.)

Tämän tutkielman haastattelut olivat teemahaastatteluita,  jolloin haastateltavien on 

mahdollista ilmaista käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä parhaimmin (Hirsijärvi&Hur-

me 2008, 35). Haastattelut suoritettiin opettajien työpaikoilla. Neljäs haastateltava oli 

poikkeus: hänet haastateltiin kotonaan. Neljättä haastateltavaa lukuun ottamatta opet-
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tajilla oli mahdollisuus tutustua haastattelun teemoihin etukäteen lähetetyn sähköpos-

tin avulla (liite 3). Teemoja olivat 1) käsitys taidosta käsityössä, 2) käsitys käsityön 

suunnittelutaidon  opettamisesta,  3)  käsitys  käsityön  valmistustaidon  opettamisesta 

sekä 4) käsitys käsityön arviointitaidon opettamisesta.

Jokaisesta  teemasta  oli  tarkoitus  keskustella  opettajan  kanssa hänen käsityksiensä 

mukaan. Teemoista kysyttiin tarkentavia kysymyksiä, mikäli jotkin mielestämme tär-

keät osa-alueet eivät tulleet luontaisesti läpikäytyä.

Jokaisessa haastattelussa esitettyjen kysymysten muoto oli kyseiselle haastattelulle 

ominainen ja muotoutui haastattelutilanteen mukaan. Pituudeltaan haastattelut olivat 

30 min–60 min. Jaoimme haastateltavat siten, että Markus haastatteli Lapin läänin 

opettajia (H1–H4) ja Hannes Länsi-Suomen läänissä työskenteleviä (H5–H8). Haas-

tateltavien numerot ovat käytössä suorien lainausten tunnuksina analyysiluvuissa se-

kä liitteessä 5.

Haastattelut litteroitiin sisällöllisesti. Puheesta ei kirjattu taukoja tai painotuksia vaan 

niistä  kirjoitettiin  sisältö  lähes  sanasta  sanaan.  Haastateltavan  ja  haastattelijoiden 

käyttämiä asian kannalta epäolennaisia täytesanoja karsittiin litteroiduista aineistosta 

pois. Haastattelut litteroitiin, koska fenomenografinen analysointi perustuu kirjoitet-

tuihin aineistoihin (Huusko&Paloniemi 2006, 9).

5.6  Tutkimusmenetelmänä fenomenografia

Tässä tutkielmassa tutkitaan opettajien käsityksiä taitavuudesta ja käsityön opettami-

sesta.  Pyrimme  soveltamaan  tutkielmassamme  fenomenografista  tutkimusmenetel-

mää. Loimme kuvauskategorioita, jotka kuvaavat erilaisten käsitysten joukkoja, joita 

aineistosta löytyi.  Fenomenografia sanana tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä 

kirjoittamista. Fenomenografiassa tutkitaan yleisesti sitä, miten maailma ilmenee ja 

rakentuu ihmisten tietoisuudessa. (Metsämuuronen 2009, 240.)
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Fenomenografia tutkii ihmisten erilaisia käsityksiä asioista ja ilmiöistä. Tutkimusme-

netelmä pyrkii tuomaan esiin erilaisia käsityksiä ja vertailemaan niitä, jotta saavutet-

taisiin parempi ymmärrys siitä, miten ihmiset ovat kielen ja käsitteiden avulla jäsen-

täneet  ja  käsittäneet  sisäisen  maailmansa.  (Metsämuuronen  2009,  240;  Rissanen 

2006; Niikko 2003, 13–16; Lähdesmäki ym. 2009.)

Käsitteiden käsittäminen saa fenomenografiassa erityisen merkityksen niiden ollessa 

tutkimuksen keskeisenä kohteena. Martonille (1981; 1986) käsitys on perusteellista 

ymmärtämistä jostakin. Svensson (1984) ymmärtää käsityksen olevan ihmisen suhde 

ympäröivään maailmaan. (Niikko 2003, 25.)

Tässä tutkielmassa opettajien käsitykset paljastavat osan totuutta, josta teemme pää-

telmiä (Häkkinen 1996, 10). Lopullista todellisuutta on mahdotonta saavuttaa, mutta 

ihmisten kokemuksia ja käsityksiä itse todellisuudesta voidaan vertailla toisten koke-

musten kanssa ( Niikko 2003, 15). Fenomenografiassa empiiristä aineistoa analysoi-

daan, tulkitaan ja kuvataan induktiivisesti. Aineiston yksityiskohdista pyritään muo-

dostamaan yleisiä käsityksiä aiheesta. (Häkkinen 1996, 14–15.) Tässä tutkielmassa 

on myös abduktiivisia piirteitä, koska vertaamme kirjoitettua teoriaa aineistoon pyr-

kien muodostamaan tutkimuksen tuloksena uuden käsityksen.

5.7  Aineiston analysoinnin kulku

Aineiston  analysoinnin  suoritimme vaiheittain  soveltaen  fenomenografiselle  tutki-

musotteelle tyypillisiä tapoja (Huusko&Paloniemi 2006, 166). Tässä kuvataan niitä 

neljää aineiston analysoinnin vaihetta, joiden lopputuloksena syntyivät kuvauskate-

goriat opettajien käsityksistä.
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5.7.1  Analyysin käsitteiden määrittely

Merkitysyksikkö on aineistosta  poimittujen  alkuperäisilmaisujen  tiivistelmä,  joka 

on muodostettu ilmaisun konteksti huomioiden.

TAULUKKO 5 Esimerkki merkitysyksikön muodostamisesta.

Alkuperäisilmaisu Merkitysyksikkö

1042: Joo se on oikiasti aika haastava. No tuota. Niin no se taitohan on tietysti, 
siihen liittyy kaikennäkösiä asioita niin sehän on semmonen niinkun perintönä 
saatu syntyessään tullu asia, 

Sehän on semmonen niinkun perintö
nä saatu syntyessään tullu asia.

Taitavuus on perinnöllistä 

Merkityskategoria on merkitysyksiköistä luotu joukko, jossa merkitysyksiköillä on 

yhteinen tekijä. Yhteinen tekijä nimeää merkityskategorian.

Kuvauskategoria on merkityskategorioista luotu joukko, jonka yhteisenä tekijänä on 

kuvauskategorian nimi. Kuvauskategoriasta nähdään tiivistetysti keskeisiä tuloksia.

Merkitysyksiköt
Merkityskategoriat

Kuvauskatego
ria

Koulumenestys on yhteydessä taitavuuteen käsi
työssä (H1).
Taitavuus on älykkyyttä (H1).
Koulumenestys ei aina näy käsitöissä taitavuute
na (H1).
Mallinmukainen tekeminen ei kehitä taitavuutta 
(H2).
Taito on ryhmän ominaisuus (H3).
Taitavuudella on siirtovaikutus (H8).

Taitavuudella on siirtovaikutus  Taitavuus 
on älyä

Taitavuus on perinnöllistä (H1).
Taitavuus on motorista lahjakkuutta (H3).
Taitavuus on synnynnäistä lahjakkuutta (H4). Taitavuus on perinnöllistä ja synnyn

näistä 

KUVIO 7 Esimerkki kuvauskategorian rakentumisesta.

Seuraavissa alaluvuissa on esitelty yksityiskohtaisesti merkitysyksiköiden, merkitys-

kategorioiden ja kuvauskategorioiden muodostaminen tässä tutkielmassa.
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5.7.2  Aineiston luokittelu

Ensimmäisessä vaiheessa tutustuimme aineistoon. Aineisto tuli paljolti tutuksi jo lit-

teroitaessa. Luokittelimme aineiston haastatteluteemojemme mukaisiin luokkiin (ks. 

s. 44). Luokittelu oli mahdollista aineistoon syvällisen tutustumisen ansiosta (Häkki-

nen 1996, 41).

5.7.3  Merkitysyksiköiden etsiminen aineistosta

Aineiston analysoinnin toisessa vaiheessa aineistoa tiivistettiin ja sieltä etsittiin tutki-

muskysymysten kannalta olennaisia  käsityksiä.  Haastateltavien puheesta poimittiin 

käsityksiä, joissa haastateltava ilmaisi tutkimuskysymyksen kannalta jotain olennais-

ta. Tämä ilmaisu muotoiltiin merkitysyksiköksi. Tutkimme asiayhteyttä tarkasti luo-

dessamme merkitysyksiköitä. (Huusko & Paloniemi 2006, 167, Niikko 2003, 34 ja 

Häkkinen 1996, 41). Merkitysyksiköt ja niiden muodostamista koskeva taulukko on 

liitteessä 5.

5.7.4  Merkityskategorioiden luonti

Merkitysyksiköt irrotettiin haastateltavien henkilöiden yhteydestä ja kaikki haastatte-

lut nähtiin yhtenä tapauksena.  Fenomenografiassa käsityksillä pyritään kuvaamaan 

yleisemmin erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Merkityskategoriat luotiin luokitte-

lemalla  samantyyppiset  merkitysyksiköt  luokiksi.  Merkityskategorioihin  laitettiin 

myös täysin päinvastaiset ilmaukset.  (Häkkinen 1996, 26, Niikko 2003, 33.) Merki-

tyskategoriat nimettiin kuvaamaan parhaimmin merkitysyksiköiden sisältöä. 

Merkityskategorioiden luomisessa pyrittiin löytämään käsityksistä tutkimusongelman 

kannalta olennaisten ilmausten joukko. Olennaista ei ole ilmaisujen lukumäärä, vaan 

se, että ne kattavat aineistosta esiin tulevien käsitysten vaihtelun (Huusko & Palonie-

mi 2006, 169).
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5.7.5  Kuvauskategorioiden luonti 

Kuvauskategorioiden tekemisessä käytimme apuna tutkimuskysymyksiä. Käsitykset 

taidosta ja taitavuudesta vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Käsitykset 

käsityötaidon opettamisesta kuuluvat toisen tutkimuskysymyksen alle. Merkityskate-

gorioita alettiin lajitella ja ryhmitellä etsien vastauksia tutkimuskysymyksiin. Ana-

lyysin ytimenä oli etsiä merkitysten joukosta samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, mutta 

myös harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Merkitykset pyrittiin ymmärtämään tutkimus-

ongelmien valossa.  (Niikko 2003, 34 .)  Fenomenografiassa ilmiön olemus syntyy 

subjektien käsitysten variaatioista, jotka peilautuvat kuvauskategorioissa. Kategoria-

systeemin luomaa kuvaa pidetään ilmiön fenomenografisena olemuksena. (Häkkinen 

1996, 11.)

48



6  KÄSITYKSIÄ TAITAVUUDESTA

6.1  Taitavuus älynä 

Tässä luvussa analysoidaan haastateltujen  opettajien  käsityksiä  taitavuudesta  käsi-

työssä. Luvun lopussa pohditaan taitokäsityksiä ja verrataan niitä teoriaan. Haastatel-

lut opettajat käsittivät taitavuuden käsityössä olevan ensinnäkin synnynnäistä tai har-

joittelun tuomaa älykkyyttä.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat
Kuvauskatego
ria

Koulumenestys on yhteydessä taitavuuteen käsi
työssä (H1).
Taitavuus on älykkyyttä (H1).
Koulumenestys ei aina näy käsitöissä taitavuute
na (H1).
Mallinmukainen tekeminen ei kehitä taitavuutta 
(H2).
Taito on ryhmän ominaisuus (H3).
Taitavuudella on siirtovaikutus (H8).

Taitavuudella on siirtovaikutus  Taitavuus 
on älyä

Taitavuus on perinnöllistä (H1).
Taitavuus on motorista lahjakkuutta (H3).
Taitavuus on synnynnäistä lahjakkuutta (H4). Perinnöllistä ja synnynnäistä 

KUVIO 8 Taitavuus älynä.

Taitavuuden käsitettiin siirtyvän taidosta toiseen. Mikäli ihmisellä on taitoja jollain 

elämän osa-alueella, niin silloin niitä on muillakin elämänalueilla. Käsitöissä taitavat 

olivat usein myös muissa kouluaineissa taitavia. Taitavuuden käsittäminen ryhmän 

ominaisuutena kertoo taidon siirtovaikutuksesta ihmisten välillä.

...taidot on aika, sillain yhteismitallisia, tai siis että jos jollain on jotain taitoja niin heillä on  

sitten siirtovaikutusta muihin taitoihin elikkä se menee aika hyvin. En oo havainnu että ois  

semmosen yhden pienen taitoosaamisen asiantuntijoita tai osaajia jotka ei sitten muualla olis  

taitavia... Ja vastaavasti tälleen sitten toisinpäin, että jos on heikommat taidot niin ne heikom

mat taidot näkyy kautta linjan (H8).
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Taitavuus käsitöissä käsitettiin  syntymälahjana.  Taitavuus saattaa näyttäytyä oppi-

laassa synnynnäisenä, kun hän tulee kouluun ja hänellä on valmiudet tehdä monen-

laisia asioita. Toisaalta taitavuus on oppimiskykyä.

Mää käsitän sen hyvin pitkälle synnynnäiseksi ominaisuudeksi niinkuin lauluäänen ja kuvatai

teellisen lahjakkuuden. Ja sitäkin lahjakkuutta voi kehittää niinkon kaikkia lahjakkuuksia (H4).

…taitohan on tietysti, siihen liittyy kaikennäkösiä asioita niin sehän on semmonen niinkun pe

rintönä saatu syntyessään tullu asia (H1).

6.2  Taitavuus hahmottamisena 

Haastatellut opettajat käsittivät taitavuuden hahmottamisena, joka tarkoittaa tuotteen 

ja sen tekemisen hahmottamista ennen tekemistä, tekemisen aikana ja tekemisen jäl-

keen.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Taitavuus on oikeiden työtapojen hahmottamis
ta (H1).
Taitavuus on suunnittelua (H7).
Taitavuus on itsearviointitaitoa (H7).
Taitavuus on ideointia ja suunnittelua (H8).

Suunnittelutaitoja  Taitavuus 
on hahmot
tamista

Käsistään taitava ei aina hahmota tuottamista 
(H1).
Taitavuus on älykästä soveltamista ratkaisuissa 
(H2).
Taitavuus on valmistamisen taitoa (H7).
Taitavuus on kädentaitoja (H8).
Taitavuus on ohjelmoiti ja atk taitoja (H8).

Käsityön tuottamisen taitoja

KUVIO 9 Taitavuus hahmottamisena.

Yleisenä käsityksenä taitavuuteen liittyy tekemisen ennalta hahmottaminen eli käsi-

töiden suunnitteleminen. Kun osaa suunnitella tekemistään, niin silloin ymmärtää mi-

tä on tekemässä. Suunnittelemaan kykenevä voi päätellä oikein, miten tuote kannat-

taa valmistaa, eli hänellä on taitoa.

Mää oon tänne tota vastannu, että oppilaan tai kuka tahansa on taitava sen työn on ensinnäkin 

hyvin suunniteltu. Ja on osattu ja opittu tekemään materiaali valintoja, eli nää on niinkun niitä  

suunnitteluun liittyviä asioita (H7).
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Taitavuus käsitöissä liittyy väistämättä siihen, että käsityötuotteita on kyettävä tuot-

tamaan. 

Ja sitten tietysti perus käsityöntaidot täytyy olla olemassa, miten mitataan, miten muokataan  

materiaaleja erilaisilla välineillä ja se on oma taitojuttunsa.  Liitosasiat.  Pintakäsittelytaidot  

eli kuinka jotain saadaan tehtyä niinku suoritustasolla taitavasti (H8).

Sitten on taas toinen ryhmä semmonen jotka ovat niinkun käsistään mahottoman  taitavia ja 

pystyvät käsillään tekemmään vaikka mitä, mutta ne eivät välttämättä hahmota niitä asioita,  

että missä järjestyksessä ne pitäis tehä. Mutta jos niille neuvoo ja antaa ohjeet ja ne ymmärtää  

ohjeet niin ne tekevät yhtä hyvän ja yhtä nopeasti pääsevät siihen lopputulokseen (H1).

6.3  Taitavuus harjoittelun tuloksena 

Haastatellut opettajat käsittivät taitavuuden harjoittelun tuloksena. Harjoittelulla on 

vaikutusta siihen, onko tekijällä taitoja vai ei. Tämä on ristiriidassa käsitykseen tai-

dosta synnynnäisenä ominaisuutena.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Käsityötaitoja   opitaan tekemällä (H2).
Taitavuus on harrastuneisuutta (H3).
Opettaminen ja harjoittelu tasoittaa tasoeroja 
(H4).
Taitoja voi kehittää (H4).
Kokemus kehittää taitoa (H5).
Taidot kehittyy tekemällä (H7).

Kehittyvät tekemällä

Taitavuus on 
harjoittelun 
tulosta

Taitavuus kehittyy
vuosiluokkien mukaan (H5).
Taidot kehittyvät iän myötä (H5).
Taitavuus on kerrostunutta (H7).
Taidot kehittyy iän myötä (H8).

Kehittyvät iän myötä

KUVIO 10 Taitavuus harjoittelun tuloksena.

Taitavuus nähtiin harjoittelun tuloksena: taidon syntyminen edellyttää harjoittelua ja 

kokemusta. 

...taitavuushan sitten sehän tulee siitä tekemisen kautta, mun nähdäkseni (H7).

Varmaan jos sää tarvit ittekki omassa arkielämässä jottain niin varmaan pystyt tekemään jos  

sul siihen halu on. Mut se lopputulos ei välttämättä ihan ole se, ettei se homma välttämättä me

ne ihan yhtä hyvin (H5).
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Taidot kehittyvät iän myötä. Tämä käsitys sisältänee ajatuksen, että vanhempi on eh-

tinyt harjoitella enemmän.

Siis kyllähän taito ja taidot kehittyy ihan iänkin myötä, onhan se näin (H8).

Sitten se taito alakaa tulla sen aikaisemmin opitun ympärille (H7).

6.4  Taitavuus tahtona 

Taitavuus tahtona osoittaa, miten tärkeää motivaatio on taidon kehittymisessä. Ilman 

halua oppia kenestäkään ei tule taitavaa.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Taitavuus on ohjeiden kuuntelemista (H5).
Taitavuus on ohjeiden ymmärtämistä (H5).
Taitojen oppimiseen vaikuttaa eniten kiinnostus 
(H5).

Kuka tahansa oppii itselleen tarpeellisia taitoja 
(H5).

Taitavuus kehittyy innostuneelle (H7).

Taitavuus on tahtoa
Taitavuus on 
tahtoa

KUVIO 11 Taitavuus tahtona.

Taitavuuteen liittyy se, miten käsityöhön suhtaudutaan. Taitavien asenne käsityötä 

kohtaan on hyvä, ja vähemmän taitavastakin voi tulla taitava, mikäli hänellä on hyvä 

asenne. 

Se niinkun ruokkii sitä tekemistä, se sisäinen motivaatio, sisäinen yrittäjyys, siitä tulee niinkun  

se voimavara sille tekemiselle ja se taito tulee sitten siinä kun on kiinnostunut, innostunut, kun 

tällänen positiivinen kierre on saatu aikaseks (H7).
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6.5  Pohdintaa taitokäsityksistä käsityössä

Taulukossa 6 esitetään haastateltujen opettajien taitokäsityksistä kootut kuvauskate-

goriat ja niihin liittyvät merkityskategoriat.  Ylärivissä ovat harmaalla pohjalla ku-

vauskategoriat joiden altalöytyvät niihin liittyvät merkityskategoriat.

TAULUKKO 6 Opettajien käsityksiä taitavuudesta käsityössä.

Älyä Hahmottamista Harjoittelun tulosta Tahtoa

Taitavuudella on 

siirtovaikutus
Suunnittelutaitoja Kehittyvät tekemällä Taitavuus on tahtoa

Perinnöllistä ja 

synnynnäistä

Käsityön tuottami

sen taitoja
Kehittyvät iän myötä

Taitavuus nähtiin monessa haastattelussa osin synonyyminä kyvylle. Kyky voi olla 

olemassa, mutta ei tule todeksi ilman tekemistä ja harjoittelua. Taitavuus on kyvyn ja 

harjoittelun yhdistelmä. Taitavuus käsitettiin synnynnäisenä ominaisuutena, tai syn-

nynnäisenä elementtinä, jota harjoittamalla voi kehittyä pitkälle. (ks. ss. 17–18.)

Taitavuudella  käsitettiin  olevan siirtovaikutusta  eri  elämänalueiden välillä,  samoin 

kuin eri oppiaineiden välillä. Totuudenmukaisesti päättelevä järkiperäinen tekemisen 

valmius taidon määritelmänä viittaa myös siihen, että taitavuus ei näy yhdellä elämän 

tai tuottamisen alueella, vaan yleinen järkevyys ylittää ainerajat. Kriittinen reflektio 

ja  oivallus-  ja  vakaumuslogiikka  käsityöllisen  ajattelun  korkeimpina  tasoina  ovat 

myös yleistettävissä kaikkeen toimintaan (ks. ss. 25–26). Taidon kolmannella tasolla 

on tyypillistä, että taitavuus on sisäistynyt ihmisen ominaisuudeksi ja hän katselee 

koko maailmaa taitavuutensa silmälasein (ks. s. 27).

Aineistossa taitojen  käsitettiin  kehittyvän harjoittelemalla,  kuten taitoteorioissa  on 

yleisesti ymmärretty. Lisäksi taitavuuden käsitettiin kehittyvän iän myötä. Useimpien 

oppilaiden tapauksessa kokemus lisääntyy iän myötä ajattelutaitojen kehittyessä sa-

manaikaisesti. Taitavuuden lisääntyminen näyttää useimmiten liittyvän tekemiseen ja 

kokemiseen 
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Käsityöläisyys  on  laadullinen  asenne,  joka  voi  ilmetä  millä  tahansa  elämän  osa-

alueella. Opettajat käsittivät taitavuuden asenteena, joka on innostumista ja kiinnos-

tumista. Tässä voi nähdä yhteyden tekemisen taito -käsitteeseen. Tekemisen taito on 

tärkeä taitavuuden osa, joka aiheuttaa keskittynyttä ja sitoutunutta harjoittelua (ks. s. 

19). Aloittelijan eteneminen taidoissa aiheuttaa myös sisäistä ja tehtäväsuuntautunut-

ta motivaatiota (ks. s. 37).

Taitavuuden käsitysten perusteella voidaan teoriaan pohjaten tiivistetysti todeta, että 

taitavuus käsityössä on älykkyyttä ja kykyä sekä motorista lahjakkuutta, joka kehit-

tyy harjoittelun avulla iän myötä. Käsityötaito on myös siinä määrin yleistettävää, et-

tä sillä on siirtovaikutusta muille elämänalueille, kuten myös muilla taidoilla on vai-

kutusta käsityötaitoihin.
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7  KÄSITYKSIÄ OPETTAMISESTA

7.1  Suunnittelutaidot

Tässä luvussa analysoidaan haastateltujen opettajien käsityksiä käsityötaitojen suun-

nittelun, valmistamisen ja arvioinnin osa-alueilla. Jokaisen osa-alueen analyysiluku-

jen lopussa on pohdintaluku, jossa verrataan kyseisen taidon ja sen opettamisen käsi-

tyksiä toisiinsa sekä teoriaan. Viimeiseksi esitetään synteesi käsityötaitojen opettami-

sesta yleisesti. Kuviossa 12 on esillä opettajien käsitykset suunnittelutaidoista. Käsi-

tyksissä korostuvat kognitiiviset sekä ilmaisulliset piirteet. Niiden perusteella suun-

nittelutaito on nimetty ennalta ajatteluksi ja ilmaisuksi.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Suunnittelutaito on mittojen ja muodon hah
mottamista käsin piirtäen (H1).
Suunnittelutaito on paperille piirtämistä (H2).
Suunnittelutaito on piirustusten teko taitoa 
(H5).
Suunnittelutaito on mallin piirtämistä paperil
le (H7).
Suunnittelutaito on teknisen piirustuksen te
kemistä (H7).
Suunnittelutaito on tietokoneella tehty kaksi
ulotteinen piirustus (H7).
Suunnittelutaito on kolmiuloitteista mallinta
mista tietokoneella (H7).
Suunnittelutaito on itsenäisesti alusta asti 
tehty tietokonemallinnos tuotteesta (H7).
Suunnittelutaito on erilaisia esittämisen taito
ja (H8).

Esitys ja julkaisutaitoja

Suunnittelutaidot 
ovat ennalta 
ajattelua ja ilmai
sua 

Suunnittelutaito on materiaali valintojen hal
litsemista (H1).
Suunnittelutaito on vaihtoehtojen huomioi
mista (H3).
Suunnittelutaito on materiaalinvalintaa (H5).
Suunnittelutaito on laskutaitoa (H5).
Suunnittelutaito on etukäteen prosessointia 
(H7).
Suunnittelutaito on idean siirtämistä suunnit
telun kautta tuotteeksi (H8).

Tuottamisen ennakointia

Suunnittelutaito on mielikuvitusta (H5).
Ideointitaito on tärkein osa suunnittelutaitoa 
(H8). Mielikuvitusta

Suunnittelutaito on uuden tekemistä vanhan 
kokemuksen avulla (H3).
Suunnittelutaidossa on viisi eri tasoa (H7). Kokemusta

Suunnittelutaito on ohjeiden kuuntelemista 
(H5).
Suunnittelutaito on ohjeiden lukemista (H5).
Suunnittelutaito on mittojen lukemista (H5).

Ohjeiden noudattamista

KUVIO 12 Käsityksiä suunnittelutaidoista.
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Suunnittelutaitoon kuuluu suunnitelman esittäminen. Suunnitelmasta on mahdotonta 

keskustella, mikäli suunnitelmaa ei voida kuvailla millään tapaa. Suunnitelmien esil-

le tuominen on näin tärkeä osa suunnittelutaitoa.

Kyllä siihen liittyy vahvasti piirtäminen.  Että mielessä suunnittelu ei koulumaailmassa toimi.  

Koska muuten ei tapahdu kommunikointia. Opettaja ei tajua tarpeeksi hyvin oppilasta (H2).

Suunnittelu käsitöissä on tuottamisen ennakointia. Silloin ajatellaan etukäteen mate-

riaalien käyttöä ja saatavuutta sekä sitä, millaisilla erilaisilla tavoilla tuote voitaisiin 

toteuttaa.

... kun ne tulee ovesta sisään luokkaan niin ne on jo miettiny sen asian. Ne tulee tänne ja tekee.  

Et ne on käyny sen jo, ikään kuin prosessoinu omassa päässään sen. Et kyl mää nään niinku  

jonkinasteista matemaattista lahjakkuutta näitten kavereitten osalta,  jotka osaa prosessoida  

sen oman tekemisensä (H7).

Suunnittelutaitoon kuuluu mielikuvituksen käyttäminen, jolloin ideointi on helpom-

paa. 

…korostan sitä ideoinnin taitoo ja sitä me oikeesti harjoitellaan niinku monenlaisilla mieliku

villa tai jutuilla ja se on mun mielestä ykkönen (H8).

Kokemus vaikuttaa myös oikeiden valintojen tekemiseen suunnittelussa. 

Suunnittelutaito on sieltä aikaisempien kokemusten hyväksikäyttämistä uuden tekemiseen (H3).

Mielenkiintoinen alakategoria on suunnittelutaidon käsittäminen ohjeiden noudatta-

misena.

… mun mielestä suunnittelu taitoon kuuluu edelleen tuo mitä mää sanoin. Kuuntele ohjeet. Ja 

jos ajattelee kolmosluokkalaisia niin suunnittelutaitoon kuuluu, että sää osaat lukea, niin kuin 

kaikki osaavat. Eli sul on niinko ohjeet yhlhääl  jossain vihos jostain hommasta, että siitä on  

niinko annettu yksinkertaisesti kappaleitten mittoja, eli pystyy lukemaan mittoja (H5).
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7.2  Suunnittelutaitojen opettaminen

Suunnittelutaitoja, jotka käsitettiin ennalta ajatteluksi ja ilmaisuksi, opetetaan monel-

la tavalla ja monenlaisilla tehtävänannoilla. Suunnittelun esille tuominen mahdollis-

taa suunnitelmista keskustelemisen ja niiden yhteisen kehittelemisen. Suunnittelupro-

sessin ohjaaminen auttaa ja tukee ajattelun ylläpitämistä prosessin loppuun asti. Ku-

vauskategoriat on luotu vastaamalla kysymykseen: Miten opettajat käsittävät suun-

nittelutaitojen opettamisen? 

7.2.1  Rajoitetut suunnittelutehtävät

Käsitysten mukaan suunnittelutehtäviä rajataan erityisesti suunnittelun opetuksen al-

kuvaiheessa. Yksittäisten piirteiden suunnittelun käsitettiin olevan aloittelijalle sopi-

van haasteellista.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Alaluokkien suunnittelu muotovalintoja (H2).
Suunnittelussa harjoitellaan pienten yksityis
kohtien suunnittelua (H6).
Seiskalla suunnittelu joidenkin muotojen an
tamista (H6). Muotovalintoja ja yksityiskohtia Suunnittelutaitoja 

opetetaan rajoite
tuilla suunnittelu
tehtävillä

Aihepiirisuunnittelun tehtävänannot vaihtele
via (H3).
Alakoulussa suunnittelua opetetaan aihepiiri
tehtävin (H3).
Yhdeksäsluokkalaisilla aihepiiri suunnittelua 
(H6).
Suunnittelua opetetaan aihepiiritehtävin (H8).
Suunnittelutehtävän rajauksilla tehtävä saa
daan ikäkaudelle sopivaksi (H8).

Rajauksilla ikäkauteen sopiviksi

KUVIO 13 Rajoitetut suunnittelutehtävät.

Rajoitetut  suunnittelutehtävät  ovat  ensimmäisiä  oppilaille  annettavia  suunnitteluun 

liittyviä tehtäviä. Vaatimukset ovat sellaisia, että oppilailla on mahdollista onnistua 

niissä. Oppilaat suunnittelevat tuotteisiin liittyviä yksityiskohtia ja muotoja. 

Että on sitä suunnittelua jollakin lailla jo alaluokilta asti. muotovalintoja ja semmosta (H2).

… joka vuosi on muutamia sellaisia töitä, missä saa soveltaa tietyillä rajoilla, esim nyt neljän

nel luokal tehdään kuormaautoa niin siinä on annettu tietyt jutut, niin sit ne saa tehdä siitä  

57



oman näköisensä, et ne siin varmaankin suunnittelee samalla kun ne sitä tekee, kattoo vähän 

mitä naapuri tekee, muokkaa siitä ja tämmöstä. Ei tehdä mitää paperille suunnitelmia (H6).

Rajoitetuilla  suunnittelutehtävillä suunnittelua voidaan helpottaa niin,  että oppilaat 

kykenevät saattamaan suunnitelmansa loppuun. Rajauksella voidaan myös ennakoida 

ja estää kriittisiä kohtia.

Siis tietysti sillä että ne suunnittelutehtävät on enemmän rajattuja nuoremmilla, niin sillä oi

keestaan pystytään jo aika paljon määrittämään sitä, että työssä tulevat kriittiset kohdat ja on

gelmat on opettajan kokemuksen kautta ikään kuin hallittavissa ja hanskassa (H8).

7.2.2  Avoimet suunnittelutehtävät

Ylemmillä vuosiluokilla suunnittelutehtävät muuttuvat avoimemmiksi. Avoimet teh-

tävät mahdollistuvat, kun oppilailla on riittävästi taitoja suunnitteluun. 

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Ysillä suunnittelussa oma aihe (H1).
Pakollisessa käsityössä vapaa valintaiset 
työt ei hallittavissa (H1).
Ysillä suunnitellaan kokonaan (H2).
Vapaat suunnittelutehtävät lisää epäonnistu
neita töitä (H2).
Suunnittelun määrä lisääntyy koko koulun 
ajan (H3).
Omatoimiset suunnittelutehtävät syventäväl
läkurssilla (H6).
Suunnittelua opetetaan avoimin tehtävin 
(H8).

Perusopetuksen loppupuolella

Suunnittelutaitoja 
opetetaan avoi
milla suunnittelu
tehtävillä

Omat työt motivoi (H2).
Omien töiden suunnittelu motivoi (H3).
Suunnitteluun motivoidaan oppilaskohtaises
ti (H4).
Vapaa valintaiset tehtävät motivoivat teke
mään (H6).
Motivaatiota tuetaan keskustelemalla tehtä
vistä etukäteen (H8).

Ovat motivoivia

Oma aihe suunnitellaan alusta loppuun (H1).
Ohjataan tekemään suunnitelmat valmiiksi 
(H7). Suunnitellaan alusta loppuun

KUVIO 14 Avoimet suunnittelutehtävät. 

Yleensä peruskoulun loppuvaiheessa  oppilaille  annetaan  vapauksia  suunnittelussa. 

Oppilailla on silloin valmiuksia monenlaiseen työskentelyyn, ja he kykenevät teke-

mään käsitöitä omista lähtökohdistaan. Oppilaat hallitsevat perustekniikat.

Enemmän ysiillä. Kasilla on vielä enemmän sitä perinteistä ohjaamista. Mutta ysillä kyllä täy

tyy joka valinnaisissa on sillon täytyy jo olla sillä tavalla. Että niitten pittää miettiä sitä ihan 

oikeasti. Oma aihe ja tämän minun tekemä ja minun työ (H1).
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Mutta koko työn suunnittelu niin kyllä se on ysin hommaa meillä vasta (H2).

Avoimissa suunnittelutehtävissä oppilaat ovat yleensä motivoituneita, kun he pääse-

vät toteuttamaan itseään. Työt valmistuvat tarpeeseen. 

Kyllä ne (avoimet tehtävät) mun mielestä motivoi. Kyllä ne motivoi ja jos ne on yleensä tehtä

vissä niin kyllä ne jaksaa tehä ne loppuu asti. Ja sillon siihen monesti liittyy se että ne tulee  

tarpeeseen. Sitä työtä ei enää tehä koristeeksi seinälle, voi se koristeeksi seinällekin tulla, mut

ta monesti se on jokin käyttöesine ja se tehdään jotain varten ja se kohde oottaa siellä että se  

valmistuu. Ja se viiään kiljuen sitten kotia. Ne ei jää tänne yleensä notkumaan, jos se vain on

nistuu (H2).

Avoimissa suunnittelutehtävissä valittu tuote suunnitellaan alusta loppuun. Suunnit-

teluprosessista tulee kokonainen.

Kyllä niien siihen täytyy niinkun miettiä ite ne mitat. ja ite niinkun hahmottaa se asia ja siihen 

ne ei saa niinku aluksi minkään näköisiä muita neuvoja kuin että kertoa että mistä on kysymys  

ja siitä ottaa lähtökohtia mistä lähtee hahmottelemaan hahmottamaan sen asian (H1).

7.2.3  Suunnitteluprosessin harjoituttaminen

Suunnitteluprosessin harjoituttaminen on toimintaa, jolla opettajat tukevat oppilaiden 

omaa suunnittelutyötä. Sillä käsitettiin koko prosessin läpi kulkevaa opetustyötä, jon-

ka avulla jaetaan opettajan asiantuntemusta oppilaille eri tavoilla ja ylläpidetään ajat-

telua prosessin loppuun saakka.
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Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Suunnitelmat arvioidaan opettaja johtoises
ti (H1).
Kommentoidaan oppilaiden suunnitelmia 
rehellisesti (H2).
Kehotetaan kysymään neuvoa suunnittelus
sa (H3).
Suunnittelussa opettaja puuttuu liian vai
keisiin ratkaisuihin (H3).
Valmis suunnitelma käydään vaihe vaiheel
ta läpi (H7).

Suunnitelmia arvioidaan

Suunnittelutaitoa 
opetetaan suunnitte
luprosessia harjoitut
tamalla

Taitavat saavat vapauksia suunnitteluun 
(H2).
Suunnittelussa ohjataa vaihtoehtojen pohti
miseen (H3).
Suunnitellaan toteuttamistapaa (H3).
Suunnittelu toteutetaan käyttötarkoituksen 
mukaan (H3).
Otetaan erilaisia vaihtoehtoja huomioon 
(H3).
Suunnittelun tueksi annetaan konkreettisia 
esimerkkejä (H3).
Huonosti motivoituneille annetaan valmiita 
malleja (H3).
Vaihtoehtojen antaminen materiaalivalin
noissa (H7).

Opetetaan huomioimaan vaihtoeh
toja

Vaikiasti valvottavat tilat vähentävät va
pauksia suunnittelussa (H2).
Suunnitellaan erillisessä luokkahuoneessa 
(H2).

Olosuhteet rajoittavat

Suunnitteleminen vaati paljon tukea ja oh
jaamista (H1).
Suunnittelu jatkuu valmistamisen ajan (H3)
Suunnitelmaa saa muuttaa valmistamisen 
aikana (H5).
Suunnittelu aloitetaan ideoimalla (H7).
Valmistamista ennen suunnitellaan (H7).
Tärkeintä löytää oma tapa suunnitella (H8).
Opetellaan suunnitteluprosessin kulkua 
kaaviosta(H8).
Suunnittelu etenee ideoinnin, valinnan ja 
kriittisen arvioinnin kautta valmistukseen 
(H8).
Suunnittelua ei rajoiteta liikaa alkuvaihees
sa (H8).

Opetetaan suunnitteluprosessin 
kulkua

Mallit apuna suunnittelussa (H3).
Suunnitteluun ideoita kotoa (H3).
Otetaan kodit mukaan suunnitteluun (H3).
Suunnitteluun ideoita harrastuksista (H3).
Käytetään internettiä ideoinnin tueksi (H3).
Ideoidaan piirtelemällä vihkoon paljon ku
via (H3).
Kotoa harvoin ideoita suunnitteluun (H4).
Ideointia ryhmässä (H7).
Ideoinnissa otetaan kotiväki mukaan (H8).
Suunnittelutehtävät mahdollistavat harras
tusten tukemisen (H8).
Ryhmä vaikuttaa suunniteltaviin tuotteisiin 
(H8).
Suunnittelutehtäviä ideoidaan kotiväen 
kanssa (H8).

Opetetaan ideointia

KUVIO 15 Suunnitteluprosessin harjoituttaminen.

Suunnitelmien mielekkyydestä keskustellaan. Suunnitelmissa esitettyjä ratkaisuja ar-

vioidaan ja niitä parannetaan, jotta valmistettavat tuotteet olisivat mahdollisimman 

hyviä.

Kyllä mie puutun. Kyllä mie sanon aina suoraan mitä mie ajattelen. Kyllä sen edestään löytää  

jos sen päästää menemään. Sitten se työ saattaa lojua tuolla vuosikausia ja sen muistaa vielä  

siinäkin vaiheessa kun sen työntää roskalavalle, että miten tämä lähti liikkeelle. Eli aika karu  

on tää ”sen edestään löytää” (H2).
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…jokku saattaa yrittää tehä jopa itselle mahottomia, mutta sitten pitää puottaa maanpinnalle,  

että käyttää tuota enemmän aikaa siihen että ku huomaa että ei siitä meinää tulla yhtään mi

tään, että kynä juuttuu siihen yhteen kohti ja ei siitä enhän lähe mihinkähän päin (H3).

Suunnittelussa on tärkeää, että ei päätetä ratkaisua heti, vaan mietitään vaihtoehtoisia 

ratkaisuja ongelmiin. Vaihtoehtoiset ratkaisut parantavat usein lopputulosta. 

...että pyritään ottamaan eri vaihtoehtoja alussa huomioon. Ja sitten aletaan miettimään että  

mitenkä tämmönen onnistuis ja mitenkä tämmönen voitais tehä (H3).

Olosuhteet rajoittavat suunnittelun ohjaamista. Vaikea ryhmä tuo haasteensa suunnit-

telun opettamiselle. Toisaalta tilat ja materiaalit asettavat aina rajoituksia.

...mutta kyllä mie koen että se homma se leviää käsiin mulla näissä tiloissa. Mulla on aika vai

kiasti valvottavat tilat,  että tässä ei ole näköyhteyttä tilojen väillä. Että jos mie annan niille lii

kaa vapauksia, niin mie en vain pysty niitä opettammaan, en kerta kaikkiaan. Mulla ei niinkö  

riitä rahkeet kaikkeen, sitten ne tekevät omat ratkasunsa ja etenevät työssään ja pilaavat työn

sä ja sitten menee rahat hukkaan materiaaleista ja kaikki (H2).

Suunnittelussa  opetettiin  suunnittelun  vaiheita.  Suunnittelutyö  on inhimillisempää, 

kun suunnitelman ei tarvitse olla kerralla valmis, vaan siihen saa liittyä erilaisia kehi-

tysvaiheita ja muutoksia.

Mulla on sellanen tietty kaavio, jolla mää oon opettanu oppilaille, että miten se suunnittelu

prosessi etenee.  Mitä vaiheita siinä on. ...oppilaille opetettava prosessi on hyvin lineaarinen.  

Vähemmän tulee semmosia feedbackejä tai paluita alkuu, että aikataulullisista ja ym. syistä  

homman pitää edetä rivakasti (H8).

Suunnittelu aloitetaan ideasta.  Ideoinnin toteuttamiseksi  opettajilla  on menetelmiä, 

joilla he saavat oppilaat löytämään ideoita tekemiseensä.

Mie oon siihen panostanukki, että sieltä harrastusten kautta saapi semmosia hyviä ideoita. Mi

tä sinä harrastat? Kun tulevat suunnittelemaan sitä työtä. Ottaa sen mukaan aina sieltä (H3).

Aika paljon on tämmösiä enemmän suunnittelua sisältäviä töitä, niin tehdään silleen kaksivai

heisesti, että otetaan myöskin kotiväki siihen ideointivaiheeseen, että haetaan sieltä kotoa nou

sevia tarpeita mukaan. Jo ihan viidennelläkin luokallakin suunnittelutehtävä menee kotiläksy

nä kotiin että keskustellaan vanhempien kanssa. Samoin mennään seiskalla ja kasilla ja ysillä  

myös (H8).
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7.2.4  Suunnitelmien esille tuomisen harjoituttaminen 

Piirustusten tekemistä ja mallintamista pidettiin tärkeinä suunnittelutaidon opettami-

seen kuuluvia sisältöjä. Ne ovat tapoja, joilla suunnitelmia on mahdollista esittää ym-

märrettävästi.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Tekninen piirustus: mittakaava, käännöt, mi
tat (H2).
Annetaan kaikille samat vaatimukset (H2).
Tekninen piirustus: mittakaava, käännöt, mi
tat (H3).
Tekninen piirustus: mittakaava, käännöt, mi
tat (H4).
Tekninen piirustus: mittakaava, käännöt, mi
tat, osaluettelo (H5).
Peruskurssilla opetellaa piirustusten luke
mista (H6).
Yksityiskohtien kertaaminen toistamalla 
(H7).
Projektiopiirustus paperille (H7).
Esimerkit koulukontekstin ulkopuolelta (H7).
Suunnittelua voi ohjata kun suunnitelma on 
paperilla (H7).

Opetetaan piirustusten tekemistä

Suunnittelutaitoja 
opetetaan suunni
telmien esille tuo
mista harjoituttamal
la

3d mallintaminen (H7).
Pienoismallit (H7).
Pahvimallit (H7). Opetetaan mallintamista

KUVIO 16 Suunnitelmien esilletuomisen harjoituttaminen.

Piirustusten teon opettaminen on suunnittelutaidon opettamista. Opettajan on kyettä-

vä lukemaan piirustuksia, ja tekijän on kyettävä valmistamaan tuote niiden perusteel-

la. Piirustustentekotaito on kieli, jonka avulla opettaja ja oppilas voivat keskustella 

oppilaan työstä.

Ensinnäkin tuota meillä oli työpiirustuksien tekoa varmasti enemmän kuin nykyäänkään on,  

koska mää tykkää siitä. Itse oon hyvä piirtämään. …Niin sitä oli meillä paljon enemmän kuin  

lääkäri määräsi ja tuota se painottu siihen työpiirrustusten tekoon (H4).

…sää luot semmosen pohjan, että se kaveri pystyy tekemään sen piirustuksen. Mut sun täytyy  

tietyst jossain vaiheessa opettaa se, miten se koneenpiirustus tehdään. Sää tiedät, että sää otat  

riittävän monta kuvantoa siitä asiasta (H5).

Suunnitelmien mallintaminen on toinen tapa hahmottaa tuotteita etukäteen. Mallinta-

mista tehdään tietokoneella ja pienoismalleilla. Siinä pyritään kolmiulotteisen tuote-

kuvan luomiseen.

 Niin silloin mää edellyttäisin vähän niinkun tietokoneella tehtyä suunnitelmaa. Mahdollisesti  

joku googlen skechtuppi tai joku tällanen, missä vähän niinkun on sitten mallinnettu, se täytyis  

olla sillä tavalla suunniteltu huolellisesti (H7).
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Mutta silloin jos tehdään metallista vaikka joku levytyö, niin kyl mää pyydän oppilasta mallin

tamaan sen ensiksi pahville ja taittamaan sen pahvin ensin, ennen kuin piirretään peltilevylle  

(H7).

7.2.5  Pohdintaa suunnittelutaidoista ja niiden opettamisesta

Taulukkoon 7 on yhdistetty opettajien käsitykset suunnittelutaidoista ja niiden opet-

tamisesta. Kuvauskategoriat ovat ylinnä harmaalla ja jokaisen kuvauskategorian ala-

puolella ovat siihen liittyvät merkityskategoriat.

TAULUKKO 7 Opettajien käsityksiä suunnittelutaidoista ja niiden opettamisesta.

Käsityksiä suunnittelutaitojen opettamisesta Käsityksiä suunnittelutaidoista

Rajoitetuilla  suunnitte

lutehtävillä

Avoimilla  suunnittelu

tehtävillä

Suunnitteluprosessia 

harjoituttamalla

Suunnitelmien  esille

tuomista  harjoitutta

malla

Suunnittelutaidot ovat ennalta ajat

telua ja ilmaisua

Muotovalintoja ja yksi

tyiskohtia

Perusopetuksen lop

pupuolella

Suunnitelmia arvioi

daan

Opetetaan piirustusten 

tekemistä

Esitys ja julkaisutaitoja

Rajauksilla ikäkauteen 

sopiviksi

Ovat motivoivaa Opetetaan huomioi

maan vaihtoehtoja

Opeteaan mallintamis

ta

Tuottamisen ennakointia

Suunnitellaan alusta 

loppuun

Olosuhteet rajoittavat Mielikuvitusta

Opetetaan suunnittelu

prosessin kulkua

Kokemusta

Opetetaan ideointia Ohjeiden noudattamista

Opettajat käsittivät suunnittelutaitojen olevan ennalta ajattelua ja ilmaisua. Käsityk-

set tukevat sitä ajatusta, että suunnittelu on aloitettava ennen valmistamista ja se hel-

pottaa tekemään oikeita ratkaisuja tuotetta valmistettaessa. Ohjeiden noudattaminen 

on ennalta miettimistä: tekijä ennakoi tekemistään lukemalla/kuuntelemalla ohjeita. 

Esitys- ja julkaisutaitojen avulla tehtyjen suunnitelmien perusteella päästään keskus-

telemaan ja pohtimaan, miten hyvin asioita on etukäteen ajateltu. Koko suunnittelu-

prosessissa on  keskeistä kyetä ilmaisemaan ideoitaan, ajatuksiaan ja valintojaan sekä 

itselle että opettajalle.

Suunnittelun opetuksessa tärkeimpiä tavoitteita ovat luovuuden, avaruudellisen hah-

mottamisen,  suunnitteluvälineiden käytön ja  prosessin hallinnan oppimisen lisäksi 

käsityökulttuuriin tutustuminen. Opettajien käsitysten mukaan kaikki Pops 2004:n ta-

voitteet tiedostetaan ja niihin on olemassa opetusmenetelmiä (ks. s. 31).
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Ideoinnin toteuttamiseen löytyy monenlaisia menetelmiä. Ideoita suunnitteluun hae-

taan kotoa, harrastuksista, ryhmästä, internetistä ja piirtelemällä. Olennaista suunnit-

telun alussa on ideoiden paljous, jotta jostain ideasta voi tulla valmistettava tuote. 

Ideoiden etsimisessä ympäristöstä on hyvää se, että silloin idea liittyy oikeaan elä-

mään ja siihen maailmaan, jossa tekijä elää ja toimii. Ideointi liittyy erityisesti vapai-

siin suunnittelutehtäviin, jolloin ideoita tekemiseen saa hakea oman mielenkiinnon 

perusteella. Kun ideat tulevat oikeasta koulua ympäröivästä maailmasta, käsityö vas-

taa tekijän omassa elämässä esiintyviin tarpeisiin. Ideointi vastaa kokonaisen käsi-

työprosessin tärkeään ja usein unohdettuun asiaa, tekemisen tarkoitukseen. Käsityö ei 

ole kokonaista, mikäli tekemisellä ei ole tarkoitusta (ks. s. 13).

Ideoiden esiin kaivamisen ja etsimisen tarve kertovat siitä, että tavaroiden puute lap-

sen elämässä ei ole mitenkään jokapäiväistä. Miten voi parantaa omaa tai ympäristön 

elämänlaatua uudella tuotteella, jos tuotteita on kodissa ja koulurepussa liikaa tai riit-

tävästi jo valmiiksi. Tavarakylläisyys on haaste käsityön suunnittelun opettamiselle 

ja  siihen on vastattu  erilaisin  tuunaus-  ja  kierrätysaihein.  Voiko käsityötuote  olla 

myös sellainen, että se käytössä vähentää muun tavaran tarvetta ja ostamista?

Esitys- ja julkaisutavat ovat suunnittelutaitojen tärkeitä työkaluja. Ilman graafisia tai-

toja suunnitelman käyttäminen on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Kommunikointi hel-

pottuu piirustusten avulla. Mielenkiintoista on, että opettajien käsityksissä mallinta-

mista ei useinkaan mainittu. Kolmiulotteisen mallintamisen opetusta tietokoneavus-

teisesti lienee usein resurssien puutteessa vaikeaa toteuttaa. Mallintamisen idea kui-

tenkin sisältyy myös kolmen käännön piirustuksiin, sekä pienois- tai hahmomallei-

hin.

Avoimiin tehtäviin ja omaehtoisiin suunnitelmiin kasvamisessa on taidon oppimisen 

teorioiden perusteella tärkeää harjoitella perustaitoja pitkällä aikavälillä (ks. ss. 20–

23).  Haastatellut  opettajat  eivät  olleet  kokeneet  mielekkääksi  vajavaisesti  toteutu-

vien, liian vaikeiden tehtävien teettämistä, vaikka sellainen saattaa olla kaikista te-

hokkain tapa aiheuttaa oppimista.  Odottavatko opettajat  käsityötaitojen kehittyvän 

muualla iän myötä antaen vain kehitystasolle sopivan helppoja tehtäviä?
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Suunnittelutaitojen  opettamisessa  oppimistehtävätyyppien  muuttuminen  luokka-as-

teiden mukaan näkyy selkeästi. Suuntaavia tehtäviä oppilaat tekevät, kun he harjoit-

televat  teknistä piirtämistä ja siihen liittyviä käytäntöjä. Aiheet ideoidaan opettajan 

johdolla   mahdollisimman mielekkäiksi  tekijöille.  Järjestävät  tehtävät  sisältävät  jo 

selkeästi  suunnittelua ja ovat yksikertaisten tuotteiden soveltamista.  Tuotteessa on 

tällöin valinnaisia ja vapaita ominaisuuksia, jotka tekevät niistä yksilöllisiä. Tällaisia 

tehtäviä ovat ne, missä tuote on jo valmiina ja siihen suunnitellaan yksityiskohtia. 

Eräs haastatelluista kertoi pyrkivänsä ositettuun sarjatyöhön mahdollisimman usein, 

mutta muut opettajat antoivat ymmärtää sallivansa oppilaiden omat sovellukset. Hah-

mottavissa oppimistehtävissä oppilaille annetaan aihe, josta heidät tulee luoda tuote. 

Tällaisia tehtävänantoja annetaan hieman vanhemmille oppilaille, jotka pystyvät ai-

heen perusteella tekemään keksintöjä. Hahmottavia ja visioivia tehtäviä oppilaat val-

mistavat yleensä korkeintaan perusopetuksen lopussa. Tällöin aihevalinnoissa omat 

lähtökohdat ovat melko yleisiä. (vrt. ss. 34–36.)

Suunnittelutaidon opettamisessa voidaan opetus jakaa suoriin ja epäsuoriin menetel-

miin. Suorat menetelmät ovat opettamista, jossa opetussuunnitelman sisältöjä pyri-

tään tuomaan oppilaiden tietoisuuteen ja toimintaan. Tällaista toimintaa on esimer-

kiksi  erilaisten  suunnitelmien  kuvaus-,  raportointi-  ja  dokumentointitekniikat  (ks. 

31).

Epäsuorat suunnittelun opettamisen tavat ovat olosuhteiden luomista. Oppilaille an-

netaan tietynlaisia tehtävänantoja tai rajauksia niihin. Tällöin on toivottavaa, että tie-

tynlaiset taidot kehittyisivät oppilaissa. Tällainen opettaminen vastaa koulukäsityön 

suunnittelun opetukselle annettuja tavoitteita. Oppimistavoitteisiin keskittyminen ja 

ensisijaisesti oppilaan oppimisesta kiinnostuminen ovat Pops 2004:n opetusfilosofian 

mukaista opettamista.
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7.3  Valmistustaidot

Käsityksiin valmistustaidoista liittyy niin taidollisia, tiedollisia kuin asenteellisiakin 

piirteitä. Yleensä ottaen valmistustaidot koettiin tekemisen hallinnaksi, jota on käy-

tännön osaamisen lisäksi tietämys materiaaleista ja työturvallisuudesta.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Valmistustaito on ohjeiden mukaista teke
mistä (H2).
Valmistustaito on konkreettista tekemistä 
(H2).
Valmistustaito on tekemisen taitoa (H4).
Valmistustaito on tietoa työkalujen käyttö
tarkoituksesta (H5).
Valmistustaito on työkalujen käyttötaitoa 
(H5).
Valmistustaito on menetelmien hallintaa 
(H7).
Valmistustaito on mitoitustaitoa (H7).
Valmistustaito on työkalujen käyttötaitoa 
(H8).

Työstötaitoja

Valmistustaidot ovat 
tekemisen hallintaa

Valmistamisen taito on turvallista työskente
lyä (H3).
Sosiaalisuus on osa valmistustaitoa (H5).
Valmistustaito on turvallista työkentelyä 
(H8).

Turvallista työskentelyä

Valmistamisen taito kehittyy tekemällä (H3).
Kriittisyys tekemiseen tekemisentaidon ke
hittymisen ehto (H7).
Valmistustaito ilmenee oman työn arvostuk
sena (H7).
Valmistustaito on itsekriittisyyttä (H7).

Arvostusta ja asennoitumista

Valmistustaito on materiaalituntemusta (H4).
Valmistustaito on materiaalitietoa (H7).
Valmistustaito on materiaalitietoa (H8). Materiaalitietoa

Valmistustaito on päämäärätietoista teke
mistä (H4).
Taitavuus on tekemisen hahmottamista 
(H6).
Tuotteen kolmiulotteista hahmottamista 
(H7).
Valmistustaito on työprosessinhallintaa 
(H7).

Kokonaisuuden hallintaa

KUVIO 17 Käsityksiä valmistustaidoista.

Käsityössä tehdään tuotteita materiaaleja muokkaamalla. Materiaalien muokkaami-

seen liittyviä taitoja voidaan kutsua työstötaidoiksi. Työstötaidot muodostavat käsi-

työn valmistustaitojen ytimen.

...tietysti taito erilaisista tekniikoista, että mitenkä putkea voidaan katkaista, taikka lautaa saa

da poikki. Se kun vaihtoehtoja on olemassa niin monenlaisia, niin mikä se on tähän omaan jut

tuun sopiva, niin se tää on yks olennainen taito, Kun sitten mennään siihen konkreettiseen  

työskentelyyn niin sitten tää välineitten käyttötaito (H8).
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Valmistamiseen kuuluu kokonaisuuden hahmottaminen. On hahmotettava työvaihei-

den järjestys, jotta päästään hyvää lopputulokseen. Silloin käytännöllisyys ja talou-

dellisuus sekä kolmiuloitteinen hahmottaminen ovat tärkeitä asioita.

 Kyl se niinkun tavallaan näkee että niinkun ymmärtää ne työvaiheet että mitä siinä tehdään,  

ymmärtää miten se työ etenee. Kun taas toinen kaveri se tekee, se antaa ohjetta että ensin höy

lätään toi ja sitten sahataan ja mitä tehdäänkin niin se ei tavallaan hahmota sitä itte, että miks  

tehdään näin. Se niinkun mun mielestä selkeesti eroaa, että toisilla on  heti selkee punainen 

lanka että missä mennään (H6).

Valmistustaitoihin liittyy omien toimintatapojen arviointia ja arvostamista. Työhönsä 

ja osaamiseensa hyvin asennoituva tekijä saa paljon aikaan ja kokee tekemisen mie-

lekkääksi.

Arvioi omaa tekemistä, siis kokoajan sillain, että on kriittinen sen oman tekemisensä suhteen ja  

korjaa, sitten mahdolliset, epäkohdat. Jos on suunnittelussa tullut, joku, virhe, niin korjaa sitä,  

niinkun sitten valmistuksen aikana, niitä asioita, että osaa niinkun arvioida sen missä menee  

pieleen (H7).

Valmistustaitoihin liittyy turvallinen työskentely. Silloin kun tuotteita osataan val-

mistaa oikein, se tapahtuu turvallisesti. 

...se työn tekeminen tapahtuupi turvallisesti se on yks semmonen mihin minä kovastikkin pa

nostan kyllä tuo turvallinen työskentely. Nämä työturvallisuus ohjeet käyään pari kertaa vuo

jessa läpi kaikkien ryhmien kanssa. Sieltä sitten aina sillon tällön kun tulee vastaan jotain ti

lannetta  katotaan että mikäs meni pieleen. Että ei tulis vahinko itselle eikä toiselle (H3).

Käsityön valmistamisessa työstetään materiaaleja,  joten siihen kuuluu olennaisesti 

materiaalien tuntemus ja tietämys.

No siihen tietysti liittyy taito tai tieto materiaalin ominaisuuksista. Mitä mistäkin materiaalista  

voi valmistaa ja mihin se soveltuu. ... sitten se tietynlainen valinnan tieto, että mistä kannattaa  

tehdä tietynlaisia juttuja (H8).
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7.4  Valmistustaitojen opettaminen

Haastatelluilta  opettajilta  kysyttiin  heidän käsityksiään  valmistustaitojen  opettami-

sesta. Seuraavaksi analysoidaan, miten tekemisen hallintana ymmärrettyjen valmis-

tustaitojen opettaminen miellettiin. Analyysilla vastataan kysymykseen: Miten opet-

tajat käsittävät valmistustaitojen opettamisen?

7.4.1  Oppimistehtävien valikoiminen 

Oppimistehtäviä valikoimalla vastataan tekniikoiden opettamisen tarpeisiin. Teknii-

kat ja taidot opitaan tuotteita tekemällä.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Valmistamisen ohjaaminen on helppoa vai
heittaisena sarjatyönä (H1).
Jos ei teetä sarjatyötä, täytyy ohjaamisessa 
 keskittyä heikoimpiin (H1).
Perustekniikat opetetaan yhteisillä töillä 
(H2).
Perustekniikoiden oppiminen tavoitteena 
(H2).
Motoriset taidot muistetaan tuotteiden avul
la (H3).
Tehtävät palvelevat tekniikan oppimista 
(H6).
Työt valikoituu tekniikoiden kautta (H6).
Valmistamis tehtäviä annetaan opetettujen 
tekniikoiden perusteella (H6).
Tehdään vuosi vuodelta samoja tehtäviä 
(H6).
Kutosilla mallinmukaista tekemstä (H6).

Tuotteet valikoidaan  perusteknii
koita palveleviksi

Valmistustaitoja 
opetetaan oppimis
tehtäviä valikoiden

Juotostaitoa opitaan juottamalla (H2).
Käsityötaitoja opitaan tekemällä tuotteita 
(H2).
Itse kokeilemalla voi oppia valmistustaitoja 
(H5).
Kertaamalla työkalujen käyttö jää mieleen 
(H5).
Yläluokkalaiset harjoittelevat tekemistä kir
jallisten ohjeiden avulla (H6).

Annetaan oppilaiden tehdä

KUVIO 18 Oppimistehtävien valikoiminen.

Oppilaille halutaan opettaa käsityön perustaitoja teettämällä tuotteita, joissa näitä tai-

toja ja tekniikoita tarvitaan. Tällöin tekniikat jäävät paremmin mieleen.

Että me tavallaan käydään kaikki nämä koneet mitä täällä on paitsi ei metallisorvii viel seis

kal. Et niihin koneisiin liittyen tulee tavallaan se, joku niin sanotusti mukamas mielekäs juttu,  

että mitä sillä voidaan tehdä. ...metallityöt on aika paljon semmosia pienempia aina, että aina  
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tietynlainen tekniikka käydään läpi, että ei yhistetä seiskalla viel kovin semmosia suurimuotoi

sia töitä kylläkään (H6).

Jaa, jos jotain asiaas on aikasemmin opiskeltu niin tuota ,otetaan nyt sahaaminen niin palau

tetaan sillä tavalla mieleen että mietitään, mikä se työ oli silloin. ...minusta ne oppilaat muis

taa paremmin ne asiat kun on itse tehty se työ. Että kyllä sitä vois sillä lailla sanoa, että sen  

kautta tulee mieleen se taito (H3).

Oppilaiden on hyvä antaa kokeilla haluamiaan juttuja. Näin he oppivat itse tekemäl-

lä.

...kun sää seuraat tosa et toi kaverihan tekee ihan oikein, tol on väärä vehje tosa mut onnistuu  

tollaki kyl se homma. Ei sun välttämättä tartte puuttuu siihen hommaa sil hetkel, anna touhuta  

jos näyttää et se onnistuu, mut sää voit tietysti jossain vaiheessa sanoo et ton oisit voinu tehdä  

vaikka tolla (H5).

Monesti teknisessä työssä se mitä tehään niin se on aikalailla se keskipiste. Koska se motivoi ja  

se kannustaa ja se on se konkreettinen juttu mitä tehään. Se on se keskeisin asia teknisessä  

työssä. Siihen tähätään ja sen ympärillä pyöritään. Arviointi ja suunnittelu ei ole niinkään suu

ressa roolissa kuin varsinainen tekeminen, sillä on se suurin painotus. Työ tekijäänsä opettaa,  

kuitenkin. Sitä ei kuitenkaan opi mistään muualta (H2).

7.4.2  Kokonaisuuden hallinnan opettaminen 

Kokonaisuuden hallinnan opettamisessa oppilaita opetetaan hahmottamaan käsityön 

tekemiseen liittyviä ulottuvuuksia. Keskusteleminen ja työvaiheiden opetus lisäävät 

oppilaiden  ymmärrystä  tekemisestä.  Motivaation  ylläpitäminen  ja  sosiaalisuuteen 

kasvattaminen helpottavat toimia luokkatilanteessa.
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Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Erityisoppilaita Ohjataan valmistamaan 
oman tasoisia töitä (H1).
Työskentelystä luokassa pyritään tekemään 
sujuvaa (H5).
Tehtävien vaativuustasoa vaihdetaan tar
peen mukaan (H7).
Otetaan huomioon oppilaan vointi ja jaksa
minen (H7).
Tehtävät pyritään pitämään riittävän help
poina (H7).
Vanhempien oppilaiden kanssa keskustel
laan heidän ehdottamista ratkaisumalleista 
(H8).
Kokonaisessä käsityöprosessissa taidot ni
voutuu toisiinsa (H8).

Keskustellaan työstä

Valmistustaitoja 
opetetaan kokonai
suuden hallintaa 
opettamalla

Tunnin aluksi käydään kaikkien työn vaihe 
läpi (H5).
Liitutaulun ja tietokoneen avulla opetetaan 
työssä tarvittavia tekniikoita (H5).
Alaluokilla ohjeet tuntikohtaisesti taululle 
(H6).
Tunnin alussa katsotaa työvaiheet ja huo
mioitavat asiat (H6).

Opetetaan työvaiheita

Opetustuokiot ei kiinnosta oppilaita (H2).
Työ motivoi eniten tekemään (H2).
Valmistamiseen ei tarvitse juuri motivoida 
(H3).
Käsityön merkityksen korostaminen (H4).
Uudet työvaiheet motivoi (H5).
Uudet asiat  motivoi oppilaita (H5).
Kiinnostuminen oppimisen ehto (H7).
Motivaatiopula yleensä syy valmistustaito
jen osaamattomuuteen (H8).

Ylläpidetään motivaatiota

Työrauha on tärkeä valmistamisen ohjaami
sessa (H5).
Oppilaita käytetään apuopettajina (H5).
Oppilaat auttavat toisiaan työskentelyssä 
(H6).

Kasvatetaan sosiaalisuuteen

KUVIO 19 Kokonaisuuden hallinnan opettaminen.

Työstä  ja  sen tekemisestä  keskustellaan.  Erilaisia  ratkaisumalleja  käydään läpi  ja 

pohditaan, mikä niistä olisi paras kyseiseen tuotteeseen. Työn vaativuudesta keskus-

tellaan ja pyritään löytämään jokaiselle sopivat työt.

...siellä yhdeksännellä luokalla niin en enää ohjaa siellä sellaisia yksittäisiä taitoja tai teknii

koita muuta kuin silloin jos mää näen selkeita ja suuria puutteita siinä. Mutta en enää lähtö

kohtaisesti heillä enää mene sellaisiin kiinni vaan kyllä se heillä on jo sitä että keskustellaan 

vaihtoehdoista, että miten se kannattais tehdä, eikä niin että mää kertoisi niille että tää kannat

taa tehdä näin. Tää on tavoite ja kyllä siihen aina osan porukan kanssa päästäänkin (H8).

Työn onnistumista helpottaa, kun tiedetään työvaiheiden järjestys. Oppilaille opete-

taan työjärjestystä ja heiltä kysellään työn kulusta, jotta osattaisiin antaa tarpeellista 

ohjausta.

Mul on yleensä se tapa et varsinki noit  ysiluokkien kans, kun kaikki tekee omii hommii. niin  

tunnin alussa me tehdään pien kertaus siit, et misä vaihees kukin on, vaik kyl mää ne suurin

piirtein kaikki muistanki, ja siitä mää rupeenki sit itte sanoon et sää olitkin nyt sit siin taas, et  

mitäs sää rupeet seuraavaks tekeen. Siihen menee semmonen kymmene minuuttia aikaa (H5).
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Motivaation ylläpitäminen vaikuttaa koko luokan hallintaan ja oppilaiden halukkuu-

teen tehdä töitä. Motivaatiota lisäävät omat työt ja uudet työvaiheet. Uusien asioiden 

oppiminen on useimmille mielenkiintoista. Motivaation hiipuminen johtaa usein op-

pimattomuuteen tunneilla.

...tämmöses yhtenäiskoulussa, niin sää voit nyt kutosel käydä sellasia asioita, mitkä tulee nor

maalisti vasta seiskal esille.  Se motivoi hirveesti sitä kutosen porukkaa tekemään. ...Se edes

auttaa monta muuta hommaa siinä sivussa, mitkä on ehkä hieman tylsempiä, mut on pakko  

opetella kuitenkin (H6).

Oppilaita kasvatetaan ymmärtämään sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Toisten huomioi-

minen  luokassa  auttaa  oppilaita  tekemään  tuotteet  paremmin.  Opettajallakin  on 

enemmän aikaa ohjata, kun oppilaat ohjaavat toisiaan.

...yleensä mää kyl käytän niin et joku toinen oppilas joka muistaa sen homman niin se käy sen  

sil oppilaal sitten läpi sen niin sen menee aika hyvin niin (H5).

7.4.3  Ohjauksen eriyttäminen 

Valmistustaitojen opettamiseen kuuluvat käsitykset ohjauksen eriyttämisestä. Oppi-

laiden ollessa erilaisia on opettajan kyettävä vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. 

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Ohjaamista vähennetään taitojen karttuessa 
(H1).
Opetusta on yksinkertaistettava (H2).
Valmistettaessa täytyy ohjata keskittymään 
työhön (H3).
Mitä vähemmän taitoja, sitä tarkemmin ja 
toistuvammin ohjataan (H3).
Taitamattomat tarvi enemmän ohjausta (H4).
Valmistamisessa annetaan enemmän vas
tuuta 7. luokalle siirryttäessä (H6).

Ohjataan taitojen mukaan

Valmistustaitoja 
opetetaan ohjausta 
eriyttämällä

Tehtävät muuttuvat monipuolisemmiksi iän 
mukana (H6).
Tehtäväkokonaisuudet kasvavat taitojen 
kasvun myötä (H8).

Lisätään haasteita taitaville

Pienet ryhmät helpottaa ohjaamista (H3).
Valmistusta opetetaan pienille ryhmille mui
den tehdessä työtään (H5). Opetetaan pienelle porukalle

Opetustuokiot liittyvät aina jonkin oppilaan 
työhön (H3).
Opetusta ongelmakohdissa (H6). Opetetaan ajankohtaisia asioita

KUVIO 20 Ohjauksen eriyttäminen.
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Taitavat tarvitsevat lisää haasteita ja toisaalta vähemmän taitavia täytyy ohjata enem-

män.

No tietysti, tuommonen vähemmän taitava vaati enemmän aikaa ja välittämistä  ja näyttämistä,  

mutta ei siinä minusta hirveesti ollu mitää sellaista haluttomuutta tai työstä kieltäytymistä oi

keestaan tavannu koskaan. Kyllä sitä jokainen kykyjensä mukaan yritti ja autettuna eteenpäin  

pääsi (H4).

Toimintaohjeet eritasoisilla on sillä tavalla että heikommille pitää antaa tarkemmat ohjeet ja  

niitä ohjeita täytyy tarpeeksi monta kertaa muistutaa mieleen. Kun kerran viikossa käy oppilas  

täällä niin kolme, neljäkin kertaa pitää joillekin sama asia. Joillekin riittää se yhen kerran  

näyttäminen (H3).

Opetus  ajoitetaan  siten,  että  opittua  päästäisiin  mahdollisimman  nopeasti  sovelta-

maan. Opetusta on annettava tuotetta valmistaessa sitä mukaa, kun asiat tulevat ajan-

kohtaisiksi.

...jos tulee joku uus tai vaikee tai semmonen mikä menee vähän pieleen ja sit me keskeytetään  

tunti ja katotaan kaikki taas yhdessä, miten se tehdään (H6).

Kyl siinä käy vaan kato silleen et sun täytyy vaan ottaa pienel porukal ja muut tekee  ja sit sää 

otat taas pienel porukal jonku homman hiukan ja koska se on (H5).

7.4.4  Työstötekniikoiden harjoituttaminen

Valmistustaitojen opettamisessa materiaalin työstämisen opettaminen on tärkeää. Kä-

sityksiä työstötekniikoiden opettamisesta oli paljon.
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Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Näytetään miten tehdään  ja millä työkaluilla 
(H1).
Tekemistä voitava seurata (H2).
Näyttäminen tärkeää tekemisen opettami
sessa (H3).
Näytetään yhteisesti 
valmistustekniikoita (H4).

Näytetään mallisuorituksia

Valmistustaitoja 
opetetaan työstö
tekniikoita harjoitut
tamalla

Turvallista työskentelyä kerrattiin paljon 
(H4).
Työturvallisuus kerrataan jokaisen tunnin 
alussa (H5).
Valmistettaessa ohjataan rauhalliseen ja tur
valliseen toimintaan (H6).

Ohjataan turvalliseen työskente
lyyn

Joskus taidonharjoittelu ei liity tuotteeseen 
(H3).
Yläluokilla harjoitellaan ensisijaisesti konei
den käyttöä (H5).
Seiskalla opetellaan koneiden käyttöä ja pe
rusasioita (H6).
Seiskalla työt tehdään koneilla (H6).
Kerrataan 45 kertaa koneiden käyttö ja toi
mintaohjeet (H6).

Opetetaan koneiden käyttöä

Alussa suorituksen virheisiin puututaan vä
littömästi (H3).
Suoritusten oikeellisuutta valvotaan konei
den käytössä (H5).
Valmistamisen ohjaaminen on seuraamista, 
puuttumista ja yhteistä keskustelua vaihto
ehdoista (H6).
Tunnin lopussa annetaan palautetta (H6).
Puututaan virheisiin 
ehdottamalla toista tapaa (H7).
Nuoria ohjataa 
työskentelytekniikoissa (H8).

Korjataan väärät suoritukset

KUVIO 21 Työstötekniikoiden harjoituttaminen.

Mallisuoritukset ovat oppimisessa tärkeitä. Opetuksessa on siis näytettävä mallisuori-

tuksia, jotta oppilaat voivat oppia matkimalla.

Siinä mulla on tapana että mää näytän aina ensin, tietenkin. Miten joku asia täytyy tehä (H3).

Olen pitänyt dokumenttikameraa siinä sorvissa ja televisioon kytkettynä. Sillon oppilaat ko

koajan näkee terän kulun kun yksi oppilas tekee. Ja ne voi seurata siinä oman toiminnan ohes

sa sitä.    Silloin se tekeminen ei ole mikään salaisuus (H2).

Valmistustaidoissa turvallinen työskentely ja siihen opettaminen on erittäin tärkeää. 

Opettajan on pidettävä oppilaista huolta ja siksi opetettava heille oikeat tavat työs-

kennellä, jotta oppilaat eivät loukkaa itseään.

Mut mää alotan tunnin aika samalla tavalla aina, on se nyt mikä luokka tahansa. Joka tunnin 

alussa, pienesti työturvallisuus jutut, se on joka tunti ja siihen ne vähän kyllästyyki, mut sen 

mää tuon joka kääntees vähän esil mut se on semmonen joka kannattaa vähän muistuttaa. Se  

tuppaa vaan viikon päästä vähän unohtumaan (H5).

Kyllä mää ainakin tuosta turvallisuudesta jankkasin ja näistä suojaimista. Sitä nyt joutu toista

maan tuon tuostakin. Varsinaista iskusääntöä mitä mää oisin nakuttanu niin ei tule mieleen,  

mutta turvallisuus asioistahan jauhettiin joka tunti. Muistuttaa sorvarille silmäsuojaimista tai  

kuulosuojaimista (H4).
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Koneiden käytön opettaminen alkaa varsinaisesti 7. luokalla. Silloin opetus varsinkin 

puupuolella painottuu koneisiin ja niiden käytön opetteluun. Opettajat käsittivät ko-

neiden käytön tärkeänä opetuksen sisältönä seitsemäsluokkalaisille. Niitä opetetaan 

kädestä pitäen, vaikka sellainen vie paljon aikaa.

Seiskaluokalla me tehdään samalla tavalla pienempiä juttuja että ne saa jotain muotoi malleja  

kunhan ne tulee ne tietyt asiat mitä käydään seiskalla läpi, et siel ei kovin laajalti tuu viel sitä  

omaa suunnittelua. ...ensin käydään kaikki perusjutut ja kaikki koneet ja  laitteet läpi, että täm

möstä (H6).

Eli koneitten käyttö on tietysti oleellinen osa näit, et sää hallitset yläkoulun puolel näit koneita,  

sillä tavalla että sää osaat käyttää niitä oikeen, ja sit sää osaat toimia häiriötapauksessa sen  

sattuessa toimia oikein (H5).

Mallisuoritusten näyttäminen kertoo siitä, että opettajat tietävät, millainen on oikea 

suoritus. Oikeat suoritukset ovat tärkeitä koneiden käytössä, jotta osataan toimia oi-

kein ja turvallisesti.

Ja jos havaitten sitten jotain puutetta tai väärää työtapaa, niin heti puutun siihen asiaan. Siitä  

se lähtee sitten ensin näyttää ja sitten tarkkaa seurantaa siitä, miten se työ edistyypi (H3).

Et kyl niinkun siihen tekemiseen ain puuttuu jos menee vähän väärin tai tämmöttii tai näin sii 

hen kiinnitän huomioo että kysyn aina että kukas huomaa mitäs tässä vois ottaa huomioon tai  

muuta vastaavaa, että siinä niinkun tavallaan, jos menee joku hassul tavalla. Niin useampi ai

na kiinnittää huomiota siihen että mitä vois tehdä toisella tavalla ja tämmöstä (H6).

7.4.5  Pohdintaa valmistustaidoista ja niiden opettamisesta

Taulukkoon 8 (s. 75) on yhdistetty opettajien käsitykset valmistustaidoista ja niiden 

opettamisesta. Kuvauskategoriat ovat ylinnä harmaalla ja jokaisen kuvauskategorian 

alapuolella ovat siihen liittyvät merkityskategoriat.
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TAULUKKO 8 Opettajien käsityksiä valmistustaidoista ja niiden opettamisesta.

Käsityksiä valmistustaidon opettamisesta Käsityksiä valmistustai
dosta

Oppimistehtäviä vali

koiden

Kokonaisuuden hallin

taa opettamalla

Ohjausta eriyttämällä Työstötekniikoita har

joituttamalla

Valmistustaidot ovat tekemi

sen hallintaa

Tuotteet valikoidaan 

perustekniikoita 

palveleviksi

Keskustellaan työstä Ohjataan taitojen mu

kaan

Näytetään mallisuori

tuksia

Työstötaitoja

Annetaan oppilaiden 

tehdä

Opetetaan työvaiheita Lisätään haasteita tai

taville

Ohjataan turvalliseen 

työskentelyyn

Turvallista työskentelyä

Ylläpidetään motivaa

tiota

Opetetaan pienelle po

rukalle

Opetetaan koneiden 

käyttöä

Arvostusta ja asennoitumista

Kasvatetaan sosiaali

suuteen

Opetetaan ajankohtai

sia asioita

Korjataan väärät suo

ritukset

Materiaalitietoa

Kokonaisuuden hallintaa

Seuraavaksi vertaillaan ja pohditaan opettajien käsityksistä muodostettujen kuvaus-

kategorioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Miten opettajat ovat käsittäneet valmistamisen 

taidot käsityössä, ja toisaalta, millaisia käsityksiä heillä on valmistustaitojen opetta-

misesta?

Valmistustaidot käsitettiin enimmäkseen työstötaitoina ja työjärjestyksen hallitsemi-

sena. Haastateltujen opettajien mukaan työstämisen taitojen opettaminen on merkittä-

vää.  Koneiden käytön, mallisuoritusten,  työturvallisuuden ja tuotteissa tarvittavien 

tekniikoiden  opettamisen  lisäksi  esille  tuli  väärien  suoritusten  korjaaminen.  Pops 

2004:ssä tavoitteita konkreettisten työtaitojen opettamiseen ovat yllä mainittujen li-

säksi tietoteknisiin laitteisiin ja teknologiaan tutustuminen (ks. s. 31). Käsitystensä 

perusteella opettajat kokivat sopivia tekniikoita ja työvaiheita sisältävät tehtävät kes-

keiseksi työstötaitojen opettamisessa. 

Käsitys  valmistustaidoista  arvostuksena  ja  asenteena  on mielenkiintoinen ja  esille 

nostettava piirre aineistossamme. Eräs haastateltu opettaja koki tekijän asenteen val-

mistustaitojaan kohtaan keskeiseksi. ”…sitten tää mikä liittyy asenteisiin, niin antaa  

arvon omalle työlleen ja on siitä ylpeä” (H7). Työstä nauttiminen ja itsensä toteutta-

minen kuuluvat myös käsityötaidon teorioiden mukaan ylemmillä tasoilla tapahtu-

vaan tuottamisen reflektointiin. Valmistustaitojen opettamisen käsityksissä tuli esille 

sosiaalisuuteen kasvattaminen ja motivaation ylläpitäminen, jotka vahvistavat koko-

naisvaltaisesti  käytännön tekemisen taitoa tunne-elämän alueella.  Työhyvinvoinnin 

voi ajatella olevan tärkeä osa toimintaa koulukäsityön kaltaisessa ryhmätyöskentelys-

sä. (vrt. s. 26).
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Virheiden  korjaaminen  koettiin  myös  tärkeäksi  osaksi  opettajan  työtä.  Tällainen 

omaan ammattitaitoon ja virheiden näkemiseen luottaminen tuli esille haastatteluissa 

siinä määrin useasti, että se tuntui jopa ylikorostuvan. Opettajan osaamisen tarve on 

varmasti välttämätöntä, mutta onko hedelmällisin tapa opettaa se, että tietää aina oi-

kean tavan ja korjaa väärät suoritukset. Asioita voi tunnetusti tehdä monella tavalla, 

joten vaihtelun ja erilaisten ratkaisujen hyväksyminen ei liene huono asenne, jos ha-

luaa ohjata oppilasta oman tyylinsä ja taitavuutensa löytämiseen. Taidon sisäistämi-

sen vaiheessa eksaktit mallit ovat keskeisiä, mutta soveltamisen vaiheessa niistä tulisi 

teorian mukaan luopua (ks. s. 27).

Valmistustaitojen opettamisessa eriyttäminen näyttää  viittaavan taitotasoajatteluun. 

Opetusta eriytetään taitojen, tehtävien ja henkilökohtaisten oppimistyylien mukaan. 

Eriyttävää opetusta annettaessa ryhmäkoot ja tilojen toimivuus ovat isoja haasteita 

opettajalle. Näitä sekä muita resurssikysymyksiä haastateltavat pohtivat hyvin kes-

keisinä opettamisen ongelmina.

7.5  Arviointitaidot

Opettajien  käsitykset  arviointitaidoista  jakaantuvat  kahteen  merkityskategoriaan. 

Vertailu ja havainnointi liittyvät erityisesti tuotteeseen. Toiminnan välitön reflektoin-

ti tapahtuu tuotetta tehtäessä ja sillä on vaikutusta valmistusprosessin kulkuun.
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Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Arviointitaito on oman taitavuuden hahmot
tamista (H2).
Arviointitaito on tekemisiensä tason hah
mottamista (H2).
Itsearviointitaito on vertailua (H3).
Itsearviointitaito on omien vahvuuksien ja 
heikkouksien huomaamista (H3).
Ysiluokkalaiset pystyy arvioimaan omaa te
kemistään (H5).
Itsearviointitaito on vertailua oman ja mui
den antaman palautteen välillä (H7).
Itsearviointi kohdistuu moniin asioihin (H8).
Itsearviointi on positiivista ja ohjaavaa (H8).

Vertailua ja havainnointia

Arviointitaidot ovat 
oman toiminnan ym-
märtämistä

Itsearviointi on tekemisen ja suunnittelun 
havainnointia (H3).
Tekemisen arviointi tärkeämpää kuin tulok
sen arviointi (H3).
Itsearviointitaito on laadukkuuteen pyrki
mistä (H4).
Itsearviointitaito on välitöntä oman toimin
nan reflektointia (H5).
Itsearvointitaito on kriittistä suhtautumista 
omaan tekemiseen (H7).
Itsearviointitaito on välitöntä toiminnan 
kontrollointia (H7).
Itsearviointitaito parantaa laatua (H7).
Arviointitaito on olennaisen erottamista 
(H7).
Itsearviointitaito on oman työskentelyn ar
viointia (H8).

Toiminnan välitöntä reflektointia

KUVIO 22 Käsityksiä arviointitaidoista.

Oppilaiden arviointitaidot käsitettiin toiminnan välittömäksi reflektoinniksi. Tällöin 

oppilaat arvioivat, ovatko heidän tekemänsä ratkaisut hyviä ja pystyvätkö he korjaa-

maan toimintaansa sen perusteella. 

… et mää koko ajan suoritan arviointii kun mää teen sitä hommaa. Et jos joku omast mielest  

esimerkiks tuntuu et tää meni niinkö pieleen tää joku kohta niin korjaanko sen vai jatkanko te

kemist. Eli koko ajan sää arvioit sitä hommaa kun se prosessi etenee (H5).

Toisaalta arviointitaidot ovat sitä, että oppilaat kykenevät havainnoimaan omaa toi-

mintaansa suhteessa muiden toimintaan tai johonkin heidän mielikuvaansa. Arvioin-

titaidot ovat ikään kuin suhteuttamisen ja vertailemisen taitoja. 

Arviointitaito, se on semmonen kyky, että huomaa oman tekemisen ja oman suunnittelun taito

jen havainnoinnista. Samoin sitten myöskin siinä tulee jonkun verran vertailua muihin (H3).

Oman toiminnan ymmärtämisenä arviointitaidot  limittyvät  vahvasti  suunnittelu-  ja 

valmistustaitoihin, minkä takia haastattelun teemoittelu saattoi ohjata haastateltavia 

puhumaan arvioinnin kohdalla painotetusti opetusjakson tai käsityöprosessin lopussa 

tapahtuvasta arvioinnista.
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7.6  Arviointitaitojen opettaminen

Haastateltavilta  kysyttiin  heidän  käsityksistään  arviointitaitojen  opettamisesta.  Ai-

neistosta on poimittu merkittävät ilmaisut vastaamalla kysymykseen: miten opetat ar-

viointitaitoja?

7.6.1  Kirjalliset arviointitehtävät

Arviointitaitoja kerrottiin opetettavan teettämällä erilaisia kirjallisia arviointitehtäviä. 

Niiden toimivuudesta esitettiin myönteisiä ja kielteisiä käsityksiä.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Itsearviontikaavake: rasti ruutuun (H1).
Liukuasteikollinen arviointikaavake ei toimi
nut (H1).
Kirjallisessa kokeessa itsearviointikysymys: 
rasti ruutuun (H1).
Jaksottainen itsearviointilomake(H3).
Avoin itsearviointilomake (H8).

Jakson lopussa kirjallinen arviointi

Arviointitaitoja opete-
taan kirjallisilla ar-
viointitehtävillä

Kirjallinen itsearviointi jätetty pois (H5).
Kirjallinen itsearviointi jätetty pois (H6).
Arviointilomake jätetty pois (H7). Kirjallinen arviointi jätetty pois

Yhdeksännellä luokalla kirjoitutetaan ar
viointiraportti (H8). Teetetään arviointiraportti

Itsearvioinnin saa tehdä rauhassa (H3).
Annetaan aikaa arviointiin

KUVIO 23 Kirjalliset arviointitehtävät.

Jakson lopussa tehtävä itsearviointilomake ohjaa oppilaita  pohtimaan toimintaansa 

opetusjakson aikana. Tässä oli haasteena löytää sellainen itsearviointikaavake, joka 

toimisi oppilailla hyvin.

… meillä on nyt kehitteillä semmonen yhtenäinen kaavake, jossa niinkun oppilas kävis sen itse

arvioinnin niissä aineissa missä sitä kysytään (H1).

Useat opettajat olivat jättäneet kirjalliset arvioinnit pois, koska ne eivät toimineet ja 

olivat opettajalle työläitä.
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Mulla oli  josku  sellanen arviointilomake,  jossa oppilas  arvioi  itse  omaa työskentelyään ja  

omaa suhtautumistaan siihen ja sitten arvioin myöskin arvioi sitten sen tuotteen ja tuli sitten  

sen paperin ja sen tuotteen kanssa sitten tuonne mun luokse. Mutta mää luovuin siitä vähän  

semmosena työläänä juttuna (H7).

Peruskoulun lopussa päättötyön tekemisen yhteydessä teetetään arviointiraportteja.

Että yhdeksännellä luokalla kirjoitutan jo sitten sellaisen raportinkin niistä omista tuotoksista  

ja jossa myöskin sitten arvioi omaa tuotosta ja työskentelyä on sitten yks osio (H8).

…minä annan oppilaille enemmän aikaa hahmottaa omaa itteään ja omaa tekemistään että sii

hen ei sillä tavalla tule varmaan sitä opetusta läheskään yhtä paljon kuin suunnitteluun ja te

kemiseen, että mie annan niinkö oppilaan rauhassa tehä sen asian (H3).

7.6.2  Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen 

Arviointitaitojen opettamisen käsityksissä nousi usein esille oppilaiden erilaisuuden 

merkitys arviointitaitoja opetettaessa.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Kasvuympäristö vaikuttaa itsearviointitai
toon (H2).
Itsearviointia opetettava kun se ei ole syn
nynnäistä (H4).
Kodin arvostus kouluarvosanaa tärkeämpää 
(H7).

Kasvuympäristö taustavaikuttaja 
arviointitaidossa

Arviointitaitoja 
opetetaan oppilai-
den erilaisuus huo-
mioimalla 

Työskentelyn arviointia helpottaa pienet 
osakokonaisuudet (H8).
Malliin vertaaminen helpottaa itsearvioinnin 
oppimista (H8).

Helpotetaan arviointia

Arvioinnin kieli oppilaiden kehitystason mu
kaan (H8). Opetetaan oppilaiden kehitystaso 

huomioiden

KUVIO 24 Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen.

Arvioinnin opettamisessa on opettajan huomioitava ne taustat, joista oppilaat tulevat, 

jotta arvioinnin opettaminen olisi mielekästä. Mielenkiintoinen havainto oli se, että 

pienten osasuoritusten käsitettiin lisäävän oppilaiden mahdollisuuksia arvioida teke-

mistään.

Sillon kun se työ ja tehtävä on selkee ja siinä tulee osakokonaisuuksia paljon niin silloin oppi 

laiden on helppo hahmottaa, että tää onnistu näin ja seuraava juttu menee noin (H8).
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Kyllä niinko pienemmille oppilaille,  se että kertoo onko ahkera vai ei niin se on sen tasonen  

työskentelyn arviointi että se on sen ikäisillä riittävä. Sitten taas vanhemmilla sitä voi taas aja

tella suurempana kokonaisuutena (H8).

Joillakin on hyvä itsekritiikki ja ne tietää missä mennään.  Jokku ei nää millään omia virhei

tään. Se missä yhteydessä ne on kasvanu ja eläny niin ne ei oo välttämättä törmänny siihen et 

tä aikuinen ois sanonu, että sie teit nyt väärin tai että ek sie nyt tajua että sie loukkasit mua, et

tä tämmösiä juttuja (H2).

7.6.3  Keskusteleminen 

Arviointitaitojen opettamista koskevista käsityksistä nousivat esiin erilaiset arvioin-

tiin liittyvät keskustelut. Keskusteluja käytiin työskentelyn aikana ja sen jälkeen.

Merkitysyksiköt Merkityskategoriat Kuvauskategoria

Arviointikriteerit opetetaan suullisesti (H2).
Arviointikeskustelua kriteereistä (H2).
Arviointikriteerit opetettii suullisesti (H4).
Arvioinnin opetus oli tuotekriteerien kerto
mista (H4).
Keskustelut numerosta auttaa hahmotta
maan työskentelyä (H6).
Esimerkien avulla havainnollisteteaan taita
vuuden ilmenemistä (H6).
Numeroiden kriteereistä keskustellaan (H6).
Nuoremmilla arviointia opetetaan konkreet
tisten asioiden kautta (H8).

Keskustellaan arviointikriteereistä

Arviointitaitoja ope-
tetaan keskustelemal-
la

Oppilaat opetetaan pohtimaan tuntityösken
telyn tärkeyttä (H2).
Palautekeskusteluita joka tunti (H3).
Tuntiaktiivisuuden merkitystä opetettiin 
suullisesti (H4).
Oppilaita suunnataan arvioimaan tekemis
tään (H5).
Työskentelyn aikana arviointi keskusteluja 
(H6).
Työskentelynaikanen arviointi on keskuste
lua (H8).

Keskustellaan tuntityöskentelystä

Suullinen itsearviointi työskentelystä (H1).
Suullinen palautekeskustelu (H1).
Yhteinen arviointikilpailu (H2).
Palautekeskustelu jaksoarvioinnin yhtey
dessä (H3).
Arviointikeskustelu jakson lopussa (H4).
Arviointikeskustelu tuotteesta ja työskente
lystä (H5).
Oppilaat opetetaan ottamaan vastuu oman 
tekemisen laadusta (H5).
Arviointikeskustelut tuotteista (H6).
Arviointikeskustelu jakson lopussa (H6).
Arviointikeskustelu tuotteesta, tekemisestä 
ja asenteesta jakson lopussa (H7).
Vanhemmilla oppilailla arviointikeskustelut 
idean ja toiminnan vertaamista (H8)

Keskustellaan työskentelystä ja 
tuotteesta jakson lopussa

KUVIO 25 Keskusteleminen.

Arviointikriteereistä käytävä keskustelu auttaa oppilaita hahmottamaan, mikä heidän 

tekemisessään on arvokasta.  Oppilaat  tietävät  mille  asioille  kussakin tuotteessa ja 
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työskentelyssä annetaan arvoa. Esimerkit havainnollistavat mitä arviointikriteereillä 

tarkoitetaan.

... mää tietysti korostin sitä minkälainen on hyvin tehty ja minkälainen sen pitäis olla (H4).

Tuntityöskentelyn merkitystä opetetaan oppilaille keskustelemalla siitä. 

… kyllä mää sanoin monta kertaa että numero nelosesta kymppiin asteikolla voi olla parempi  

ahkeralla vähemmän taitavalla kuin lahjakkaalla laiskalla. Että sitä on turha sitten ihmetellä.  

Että kykyjensä mukaan. Vaikka ois kympin taitava ja nelosen laiska niin saa vähemmän kuin  

vilpittömästi yrittävä vähemmän taitava. Tämä oli linja (H4).

Mie oon sanonu siitä, että tämä laskee numeroa, että tätäkö sie haluat siitä. Ja tämän teen sik

si, että oppilas tajuais että sen toiminnalla luokassa on väliä. Ei ole aivan sama miten siellä  

ollaan ja mitä siellä tehhään. Monesti joutuu sanomaan että sie oot kiitettävän poika töissä ja  

tekemisessä mutta käytös on semmosta että ei kertakaikkiaa voi antaa kiitettävää (H2).

Opetusjaksojen lopussa käydään arviointikeskusteluja, joissa keskustellaan työsken-

telystä jakson aikana sekä valmistetusta tuotteesta että tuotteen onnistumisesta. 

… ja varsinkin tämä meijän jaksoarviointi on hyvä semmonen ko se käyään viis kertaa vuojes

sa läpi. Se on minusta semmonen hyvä palautekeskustelun paikka (H3).

… oppilas tulee ja oppilas esittelee sen työnsä ja me käydään se arviointi keskustelu, ikään  

kuin arvioidessa sitä tuotetta, niin siinä voidaan myöskin sitten puuttua siihen työn tekemiseen  

taikka tähän asenteeseen. Ja usein se näkyy myöskin sitten työnjäljessä (H7).

7.6.4  Pohdintaa arviointitaidoista ja niiden opettamisesta

Taulukkoon 9 (s. 82) on yhdistetty opettajien käsitykset suunnittelutaidoista ja niiden 

opettamisesta. Kuvauskategoriat ovat ylinnä harmaalla ja jokaisen kuvauskategorian 

alapuolella ovat siihen liittyvät merkityskategoriat.
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TAULUKKO 9 Opettajien käsityksiä arviointitaidoista ja niiden opettamisesta.

Käsityksiä arviointitaidon opettamisesta Käsityksiä arviointitaidosta

Kirjallisilla arviointitehtä

villä

Oppilaiden erilaisuus huo

mioimalla

Keskustelemalla Arviointitaidot ovat oman toi

minnan ymmärtämistä

Jaksonlopussa kirjallinen 

arviointi

Kasvuympäristö tausta

vaikuttaja arviointitaidos

sa

Keskustellaan arviointikri

teereistä

Vertailua ja havainnointia

Kirjallinen arviointi jätetty 

pois

Helpotetaan arviointia Keskustellaan tuntityös

kentelystä 

Toiminnan välitöntä reflektoin

tia

Teetetään arviointiraportti Opetetaan oppilaiden ke

hitystaso huomioiden

Keskustellaan työskente

lystä ja tuotteesta

jakson lopussa 

Annetaan aikaa arviointiin

Vertailemme ja pohdimme tässä opettajien käsityksistä muodostettujen kuvauskate-

gorioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Miten opettajat ovat käsittäneet arvioinnin taidot 

käsityössä ja millaisia käsityksiä heillä on arviointitaitojen opettamisesta?

Arviointitaito käsityössä käsitettiin toiminnan välittömänä reflektointina. Opettajien 

käsityksissä toiminnan välittömään reflektointiin suuntaavaa opettamista on arvioin-

tikriteereistä ja tuntityöskentelystä keskusteleminen. Keskustelu suuntaa ajattelemaan 

työskentelyä sillä hetkellä kun sitä tehdään. Työskentelyn aikainen toiminnan reflek-

tointi pysyy yleensä teknisessä reflektiossa, jossa pohditaan tekemistä teknisestä nä-

kökulmasta (vrt. s. 26).

Arviointitaidon opettaminen oli haastattelujen perusteella suurimmaksi osaksi vertai-

lemisen ja havainnoinnin opettamista oppilaille. Kirjallisten arviointitehtävien ja ra-

porttien laatiminen harjaannuttaa havainnoimaan omaa työskentelyään ja tuotettaan 

sekä vertaamaan niitä asetettuihin tavoitteisiin.  Arviointikeskustelut opetusjaksojen 

päättyessä johdattelevat oppilaita havainnoimaan omaa toimintaansa ja vertaamaan 

sitä opettajan esittämiin tavoitteisiin. Arviointiraportissa ja vanhempien kanssa käy-

tävissä keskusteluissa oppilaiden kanssa voidaan päästä tulkinnallisen reflektoinnin 

tasolle. Silloin käsityötä tarkastellaan osana ympäristöä ja tekniikoita tarkastellaan 

periaatteellisemmin (vrt. s. 26).

Haastateltujen opettajien käsityksistä nousi esille, että käsityön arviointitaidot ovat 

vaikeita taitoja. Siksi niiden opetuksessa täytyy ottaa erityisesti huomioon oppilas ja 

oppilaan oma elämä.
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Suurin osa opettajista  opetti  arviointia  oppilaille  keskustelemalla  tuotteesta,  tunti-

työskentelystä  ja arviointikriteereistä.  Opettajien  lienee  helpointa  kohdata oppilaat 

arvioinnin käsitteellisessä maailmassa keskustelemalla.  Keskustelemalla  arvioinnin 

opettaminen voidaan hyvin tehdä valmistamisen ohessa, jolloin se ei vie aikaa niin 

paljon eikä ole opettajalle niin työllistävää.

7.7  Yhteenveto käsityötaitojen opettamisesta

Synteesinä käsityötaitojen  opettamisesta  kahdeksan yhtenäiskoulun opettajan  käsi-

tysten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella esitämme kuvion 26. Siinä on koottu käsi-

työtaitojen  opettamista  koskevat  kuvauskategoriat  taitavuuden kehittymistä  kuvaa-

vaan kuvioon, joka esiteltiin sivulla 39.

KUVIO 26 Käsityötaitojen opettamisen peruspiirteitä.
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Kuvauskategorioista muodostuvat opetuksen menetelmäkuvaukset on kuviossa 26 (s. 

83) sijoitettu käsityötaitojen osa-alueille ja kehityslinjalle sellaisiin kohtiin, joihin ne 

tulkintamme mukaan sopivat.  Erityisesti  kehityslinjan suhteen mentelmäkuvausten 

sijoittelu  on suuntaa antava,  koska haastatellut  opettajat  eivät  jäsentäneet  käsityk-

siään kolmen taitotason mukaan. Kehityslinjan ääripäissä oppimateriaalit ja omakoh

tainen ongelmanratkaisu kuvaavat sitä, miten  taidon opettaminen muuttuu taitojen 

kehittyessä. Tähän käsitykseen ohjasivat sekä tutkielman teoria että opettajilta koottu 

aineisto. On huomattavaa, että analyysin perusteella ainoastaan avoimet suunnittelu-

tehtävät ovat selkeästi taito osana minuutta -tasolle soveltuva menetelmä.

Kuviota 26 (s. 83) on mielekästä tarkastella taitojen kehittymisen nuolen suunnassa. 

Taitojen kehittymisen alkuvaiheessa käsityön opetus on huomattavan täsmällistä ja 

ohjattua. Tällöin oppimateriaalit ja opettajan aineenhallinta ovat keskeisiä. Selkeillä 

tehtävillä ja ohjauksella oppilaiden käsitöiden tekemistä ohjataan siten, että heidän 

on mahdollista edetä kaiken aikaa enemmän ongelmanratkaisua sisältäviin tehtäviin. 

Oppimateriaalia keskeisesti sisältävässä opetuksessa oppilailta ei vaadita tekemisen 

hahmottamista vielä kovin paljon. Myös oman työskentelyn reflektointi on vähäistä, 

koska vertailuun ja tulkitsemiseen tarvittavia kokemuksia ja muistoja ei yksinkertai-

sesti ole kovin paljon. Tuotteista ja tekemisestä voidaan reflektoida pääasiassa laa-

dukkuutta sekä teknistä ja esteettistä onnistumista.

Ongelmanratkaisua sisältäviin tehtäviin voidaan siirtyä sitä mukaa, kun oppilaiden 

taidot karttuvat. Tehtävänantoja laajennetaan, kuten kuviosta 26 (s. 83) näkyy ja ne 

edellyttävät  käsityön  perustaitojen  soveltamista.  Tehtävissä  vaaditaan  enemmän 

omaa  hahmottamista,  koska  ne  ovat  luonteeltaan  vapaampia.  Oppilaita  ohjataan 

suunnittelussa  ajattelemaan  ennalta  materiaaleja,  työvaiheita,  liitoksia  ja  muotoja. 

Tällöin myös arvioinnin tarve lisääntyy. Kun työssä vaaditaan enemmän omia ratkai-

suja, on toiminnassa enemmän reflektoitavaa ja ajateltavaa.

Käsityötaitojen opettaminen perustuu tutkielmamme tulosten mukaan siihen käsityk-

seen, että oppilaalle voidaan peruskoulussa opettaa hänen elämässään tarpeellisia tai-

toja. Ohjattu harjoittelu johtaa taidoissa kehittymiseen. Opettajan täytyy ottaa huo-

mioon muuttuvat taidot ja tarjota alati  eteenpäin kannustavaa ohjausta ja tehtäviä. 

Hyvät opetusmenetelmät kantavat kauas taidon pitkällä tiellä. 

84



8  POHDINTA

8.1  Luotettavuuden pohdintaa

Lähtökohtana tutkielmamme aiheelle oli yhteinen mielenkiintomme taitoja kohtaan. 

Lukija kykenee varmasti huomaamaan, mitä mieltä olemme ja olemme olleet taitojen 

opettamisesta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla ei ole pyrkimystä irrota subjek-

tiivisuudestaan,  vaan olla  oma itsensä  mahdollisimman selkeästi  ja  läpinäkyvästi. 

Olemme pyrkineet tekemään näin ja valottaneet johdannosta lähtien omaa näkökul-

maamme aiheeseen.

Tutkielman aineistoa kerätessä olemme olleet kiinnostuneita haastateltaviemme käsi-

tyksistä opettamisesta, jolloin on muistettava,  että opettamiseen liittyvät käsitykset 

voivat olla kaunisteltuja. Opettajat eivät välttämättä halua kertoa totuutta, vaan hei-

dän kertomansa käsitykset voivat olla ihannekäsityksiä siitä,  millaista  opettamisen 

kenties heidän mielestään pitäisi olla. Kun otamme opettajien käsitykset totena, meil-

lä on vaarana tehdä vääriä tulkintoja todellisuudesta. Sen takia olemme pyrkineet pu-

humaan koko ajan käsityksistä, emmekä tosiasioista. Käsityö- ja taito-ilmiöiden ko-

konaisuutta ei ole myöskään yritetty määritellä tämän tutkielman perusteella, vaan 

saatua aineistoa pidetään osana ilmiötä.

Fenomenografiaan  liittyy  ajatus  käsitysten  muotoutumisesta  kokemusten  pohjalta 

(Niikko 2003, 25). Kaksi erilaista haastattelijaa saattavat edetä teemoista keskustel-

lessaan keskenään eri tavalla. Voidaan kysyä, ovatko analyysimme käsitykset synty-

neet täsmälleen samoista teemoista ja kysymyksistä, kun haastattelussa on käytetty 

kahden ihmisen erikseen keräämää aineistoa. Ashwortin ja Lucaan mukaan kysymys-

ten ei tarvitse olla tarkkarajaisia, mutta niiden on perustuttava tutkielmaan liittyviin 

pohdintoihin (Niikko 2003, 31). Näin ollen kysymysmuotojen tai keskustelutapojen 

erilaisuuden ei pitäisi olla esteenä relevantin aineiston saamiselle eikä sen relevantil-

le analysoinnille. 
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Kaikki haastateltavat eivät olleet tutustuneet ennalta lähetettyihin tutkimuskysymyk-

siin. Siksi heillä saattoi olla haastattelutilanteessa erilainen käsitys keskusteltavista 

asioista. Haastattelupaikat myös vaihtelivat, mikä saattaa vaikuttaa opettajan tapaan 

kertoa tai hänen tunteisiinsa. 

Olemme pyrkineet tekemään aineiston keräämisestä ja analysoinnista läpinäkyvää. 

Tutkielman lukijalle on pyritty antamaan mahdollisuus selvittää tutkielman tekijöi-

den ajatusten  kulkua.  Merkitysyksiköiden  muodostumisen kuvaaminen  taulukoilla 

(ks. liite 5) antanee kriittiselle tarkastelijalle mahdollisuuden nähdä, miten merkitys-

yksiköt on luotu eli miten aineistoa on tiivistetty. Polku aineistosta merkitysyksiköi-

hin ja merkitysyksiköistä merkityskategorioihin ja niistä kuvauskategorioihin on löy-

dettävissä tutkielmastamme ja sen sisältämistä liitteistä. 

Kuvauskategorioiden luomiseen johtaneet säännönmukaisuudet olisi voitu kirjoittaa 

selkeämmin auki, jolloin tutkielman lukijalla olisi ollut helpommin päätellä syitä sii-

hen, miksi tietynlaisista merkitysyksiköistä on johdettu tietynlainen merkityskatego-

ria ja niin edelleen. Tähän ei kuitenkaan käytännössä ollut mahdollisuutta aineiston 

analyysin paisuessa muutenkin täyteen mittaan.

Tutkimuksen toistettavuus on haasteellista, koska käsitykset ovat dynaamisia ja ra-

kentuvat kokemuksien pohjalta. Samoille henkilöille uudestaan suoritettava haastat-

telu tuottaisi todennäköisesti erilaisia käsityksiä taitavuudesta ja käsityötaitojen opet-

tamisesta. Käsitysten muodostaminen on konstruktiivista toimintaa. Uudet käsitykset 

syntyvät vanhojen pohjalta ja käsitykset muuttuvat ympäristön muuttuessa.  (Häkki-

nen 1996, 23.) Tässä tutkielmassa ei ole tavoiteltu yleisiä totuuden omaisia vastauk-

sia, vaan tutkielma on pikemminkin ajan kuva opettajien käsityksistä meidän tulkit-

seminamme.  Kuvauskategoriat  ovat luomuksiamme ja  vertaisarvioijan  päätyminen 

samanlaisiin kuvauskategorioihin on vierasta fenomenografiassa (Huusko&Palonie-

mi 2006, 170). Suorat lainaukset kuvauskategorioiden kuvailun yhteydessä helpotta-

vat ajattelumme arviointia (Niikko 2003, 39).

Fenomenografian luonteen mukaisesti  on olemassa yksi todellisuus,  jonka ihmiset 

käsittävät eri tavalla (Niikko 2003, 14). Tämä tarkoittaa samalla sitä, että jokaisella 

fenomenografista tutkimusta tekevällä ihmisellä on hieman erilaiset käsitykset siitä 
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miten tutkimus on tehtävä. Käsitykset todennäköisesti ohjaavat toimintaa ja näin syn-

tyy aina hieman erilaisia johtopäätöksiä samoista asioista.

8.2  Tulosten pohdintaa

Taitavuus jäsentyi  tutkielmamme tulosten mukaan kaksisuuntaiseksi  ilmiöksi,  kun 

ajatellaan taidoissa kehittymistä. Opettajat kokivat lahjakkuusaspektin olevan tärkeä 

osa taitavuutta, mutta toisaalta he korostivat asenteen ja harjoittelun merkitystä taita-

vaksi tulemisessa. Mitä merkitystä tällaisella tuloksella voi olla käsityön opettami-

sessa ja aineenopeetajien koulutuksessa?

Kaksisuuntainen taitokäsitys voi ohjata opettajaa korostamaan harjoittelun merkitystä 

ja vaikutusta käsityön opetuksessa. Peruskoulussa ei ole ensisijaisena tarkoituksena 

suuntautua lahjakkuuden mukaan eri aineisiin vaan saada yleissivistystä. Siksi kaik-

kien tulisi kyetä tekemään käsitöitä ja edistymään käsityötaidoissa. Liian avoimet tai 

vaikeat tehtävät voivat aiheuttaa sen, että lahjakkuuden merkitys korostuu liiaksi teh-

tävistä selviytymisessä ja taitoerot ryhmien sisällä kasvavat. Lähtötasoltaan heikom-

pien motivaatio ei kehity onnistumisen tunteen puuttuessa. Liian helpot tehtävät voi-

vat toisaalta aiheuttaa myös motivaation puutetta ja innostumattomuutta, jos oppilaat 

eivät koe tehtäviä haastavina. Jokaisen oppilaan lähtötason hahmottaminen ja eri ta-

soisten tehtävien antaminen tulee taitoajattelun mukaan keskeiseksi asiaksi opettajan 

työskentelyssä. 

Tutkielmassa  haastatellut  opettajat  opetettavat  käsityötaitoja  oppilaiden  kehitysta-

soon  sopivin  tehtävin  ja  aihepiirein.  Tutkielman  tuloksissa  esitetyn  yhteenvedon 

(s.83) mukaan käsityötaitojen opettamisen suunnasta ja metodeista voidaan muodos-

taa portaittain jatkuva malli. Mallia toteuttava opettaja muuttaa opettamisen ja ohjaa-

misen tapoja sekä tehtävänantoja ryhmän yleisen- ja jokaisen oppilaan henkilökohtai-

sen taitavuuden mukaan tavoitellen alati laajempia ja ongelmanratkaisullisempia kä-
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sityöprosesseja.  Voiko tällainen  metodi  tehostaa  opetusta  ja  auttaa  siten  oppilaita 

pääsemään paremmin asetettuihin oppimistavoitteisiin? 

Opetushallituksen työryhmän esittämän tuoreimman tuntijakoesityksen mukaan tai-

to- ja taideaineiden yhteistä tuntimäärää peruskoulussa tultaisiin lisäämään 6 vuosi-

viikkotunnilla sekä 1–4 luokkien että 5–9 luokkien opetuksessa. Lisätuntien sijoittu-

misesta musiikin, käsityön, kuvataiteen ja liikunnan oppiaineisiin päättäisivät ope-

tuksen järjestäjät. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 23.) Voisiko taitoajatteluun 

perustuva käsityön opetus olla rakentamassa entistä uskottavampaa taito- ja taideai-

netta nimeltä käsityö, joka kykenisi kilpailemaan myös vuosiviikkotunneista entistä 

paremmin? 

8.3  Jatkotutkimusehdotuksia

21 vuosisadan opetussuunnitelmakehitys suuntaa oppilaiden sosiaalisten kykyjen ke-

hittämiseen ja sosiaalisten ongelmien kitkemiseen (Wiles&Bondi 2002, 217). Käsi-

työtaitojen oppimista  olisi  mielekästä tutkia sosiaalisten taitojen ja sosiaalisuuteen 

kasvamisen näkökulmasta. Tässä tutkielmassa sosiokonstruktiivinen näkökulma jäi 

rajauksen ulkopuolelle, koska taitokäsitykset ohjasivat meitä vahvasti kognitiivisten, 

affektiivisten ja motoristen taitojen alueille. Erään haastateltavan kommentti jäi eri-

tyisesti mieleen: ” … tänä vuonna on minusta semmonen taitava nelosluokka. Sem

monen ryhmä, että taito paistaa helposti oppilaista ja oppilaitten tekemisestä” (H3).  

Ei liene tilastollisesti mahdollista, että pienen koulun yhdelle luokalle sattuisi pelkäs-

tään luontaisia lahjakkuuksia, vaan luultavasti joku taitamisen elementti leviää hel-

posti oppilaasta toiseen sopivassa ilmapiirissä. Vartiaisen (2010, 118) tutkimus osoit-

taa, että käsityöharrastajien yhteisöissä taidot ja tiedot kehittyvät kokonaisvaltaisesti 

ja tekijät ovat vertaistukena toisilleen käsityön tekemisessä. Mikä on sellainen ilma-

piiri, jossa taito leviää? Mitä taitokulttuuri voi olla koulussa ja miten siihen voi vai-

kuttaa opetuksella? 
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Yhtenä lähtökohtana tätä tutkielmaa aloittaessamme meillä oli johdannossakin esitet-

ty  kysymys  opettajan  oman  taitavuuden  merkityksestä  hänen  mahdollisuuksiinsa 

opettaa taitoja koulussa. Siihen emme lopulta yrittäneetkään vastata, vaan prosessi 

ohjasi meidät jäsentämään taitoa itseään. Edelleen kiinnostavaksi kysymykseksi jää, 

täytyykö käsityön opettajan olla hyviin tuloksiin päästäkseen ennen kaikkea taitava 

käsityöläinen vai ennen kaikkea taitava didaktikko tai ryhmän ohjaaja? Entä kuinka 

paljon kokemuksella on merkitystä verrattuna vaikkapa innokkuuteen käsityötaitojen 

opettamisessa? Tässä tutkimuksessa valittiin laaja-alaisesti kokeneita opettajia,  jol-

loin ajattelimme heidän käsitystensä olevan suhteellisen pysyviä ja koeteltuja. Voisi-

ko noviisiopettajien joukosta löytää kokeilevalla otteella tutkien ja harjoitellen toimi-

via henkilöitä, joiden kautta pääsisi enemmän käsiksi uutta luoviin taitojen opettami-

sen otteisiin?
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LIITTEET

LIITE 1

Tutkimusta  taidon  opettamisesta

Taitojen opettaminen on keskeinen osa käsityönopettajan aineenhallintaa. Sen kehit-
täminen  vaatii  perehtymistä,  mielenkiintoa  ja  kokemusta.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella käsityönopettajan koulutuksessa on 
käynnissä taitopedagogiikka -tutkimushanke,  joka pyrkii  kokoamaan monipuolista 
tietoa  taitojen  opettamisesta  ja  oppimisesta.  Hankkeen  osana  olemme  tekemässä 
Raumalla käsityökasvatuksen pro gradua, joka hahmottelee taitopedagogiikkaa käsi-
työn teknisissä sisällöissä. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, miten opettaja voi 
rakentaa  käsityötaitoja  arvostavaa  ja  ylläpitävää  opetusta.  

Haluaisimme kuulla teitä, hyvät käsityön opettajat, taitojen opettamisen asiantuntijoi-
na. Tutkimuksen kartoittavassa vaiheessa tarvitsisimme vastauksia seuraaviin kysy-
myksiin:
Mihin  käsityötaitoihin  keskityt  opetuksessasi?
Miten  ohjaat  taidon  oppimisprosessia  (kuvaile  prosessin  vaiheita  yleisesti)?
Millaiset  opetukselliset  keinot olet  havainnut tehokkaimmiksi taidon oppimisessa? 
Anna  esimerkkejä.
Miten  olet  kehittynyt  taitojen  opettajana  työhistoriasi  aikana?

Vastatessasi sähköpostiin  taitogradu@gmail.com saat paluupostina koosteen tutki-
muksen tuloksista vuoden loppuun mennessä. Pyydämme liittämään vastaukseen tie-
toja työkokemuksestasi käsityön opettajana, muusta työkokemuksestasi ja koulutuk-
sestasi. Kirjoituksia käsitellään vain tutkimustarkoituksessa ja niitä käsitellään ehdot-
toman luottamuksellisesti. Saatamme pyytää sinulta myös haastattelua ensi syyskuun 
aikana.  Kiitos  osallistumisesta!

Taitoterveisin  
Hannes Ylikoski ja Markus Lääkkö 



LIITE 2

Tervehdys

Olemme käsityön aineenopettajaopiskelijoita ja tekemässä gradua 

käsityötaidoista. Meitä kiinnostaa kokemuksesi taitojen opettajana.

Haluaisimme juuri teidät, koska opetatte yhtenäiskoulussa käsityön teknisiä sisältöjä.

Ilmoittautuisitko haastateltavaksi vastaamalla meille seuraavin tiedoin 26.11. men-
nessä:

Nimi 

puhelinnumero

virkaikä käsityönopettajana

vuosiluokat, joille opetat käsityötä

Jos osallistut, saat halutessasi tutkimustuloksia sähköpostiisi. 

Yhteistyöterveisin Hannes Ylikoski ja Markus Lääkkö

 



LIITE 3

Tervehdys!

Huomista  haastattelua  varten  ajattelin  laittaa  sinulle  vielä  keskusteluaiheita/kysy-
myksiä.

Olemme kiinnostuneet siitä:

1  Miten käsität taitavuuden oppilaissa (käsityön oppiaineessa)?

2  Miten opetat suunnittelu-, valmistus-, ja arviointitaitoja?

3  Miten ohjaat taidon harjoittelua, eli itsenäistä tekemistä?

Poristaan huomenna lisää.

Terveisin

Markus Lääkkö

 



LIITE 4

Perustiedot opettajasta
Kerro omasta urastasi lyhyesti? 

Sitten syvennytään taitoihin ja niiden opettamiseen käsityön oppiaineessa

Miten  käsität  taitavuuden oppilaiden  käsitöiden  tekemisessä?  (Arviointi,  tasot,  koostuuko 
osatekijöistä)

Hahmotamme käsityötaitoja kokonaisen käsityön mukaisesti suunnittelun, valmistamisen ja 
arvioinnin osaalueina.  Opsin perusteet perustuu tähän jakoon. 
Miten sinä käsität suunnittelutaidot?
Millaista opetuksesi/ohjaamisesi on suunnittelutaidoissa?

Miten käsität valmistus/tuotteen tekemisen taidot?
Millaista opetuksesi/ohjaamisesi on valmistustaidoissa?

Miten käsität arviointitaidot?
Millaista opetuksesi/ohjaamisesi on arviointitaidoissa?

Motivoinnista: Miten otat oppilaiden motivaation huomioon. Millä tavalla ohjaat erilailla moti
voituneita
Tarkkaavaisuuden suuntaamisesta: Millä  tavalla  fokusoit/rajaat  aiheeseen,  esim jonkin 
tekniikan tai työkalun opetuksessa. Eroaako se mihin keskityt, jos kyseessä on aloittelijoita 
 tai harjaantuneita
Muistin tukemisesta: Miten kertaat jo opetettuja asioita. Kertaatko eri oppilaiden kanssa eri  
asioita tai eri verran
Tehtävistä: Millaisia tehtäviä annat. Missä suhteessa ne eroavat harjoittelevien ja aloittelijoi
den kesken.
Toimintaohjeista: Annatko erilaisia toimintaohjeita eri tilanteissa. Laajennatko/kavennatko 
suhteessa oppilaan taitoihin.



Liite 5

Älyä
Taitavuudella on siirtovaikutus

1: mutta kyllä minä näkisin sen sillä tavalla, että jos sillä on 
suora yhteys semmoseen asiaan että jos koulussa menestyy  
kohtuullisen hyvin niin ylleensä semmoset niinkun pystyy hah
mottamaan näitä asioita ja ja se taito tulee niinkuin sieltä kaut
ta. Kautta miten minä sen nyt sanoisin, että.

1071: Tuohon ensimmäiseen teemaan mistä nyt puhuttiin niin 
kyllä mää näkisin sen, että siinä on on on aika suuri merkitys 
älyllä. Mutta minä en tarkota sitä että sen tarvii olla niinkun ma
temaattisesti lahjakas ja tällälailla minä en semmosta älyä tar
koita.Nimenomaan on käytännön järkeä sillä tavalla että että 
hahmottaa kokonaisuudet, eikä piperrä niissä pikkusissa ruu
vinkannoissa ynnä muissa tämmösissä, että että näkee sen 
systeemin kokonaisuutena niin, no

1249:Mutta sehän on minusta kait se on oikeastaan niinku se 
on aika tavallaan selvä asia että näin sen täytyy mennäkkin. 
Että ei ei se No. On niitä poikkeuksiakin. Saattaa ollakin että 
on yli yheksän keskiarvon oppilas niin ei teknisessä työssä  
pysty tekemään juuri mittään, että on semmosiakin tullu että ei 
niinkun hahmota tai osaa käsin tehä yhtään mittään, mutta har
vemmassa ne on kuitenkin 

2023: Ei sitä pysty kukaan sanomaan. Mutta jokainen oppii  
apinoimaan. Jos teet tuolia kymmenen vuotta niin se onnistuu  
hyvin. Mutta se köyhyys tulee vastaan kun pitäis alkaa teke
mään jotain toisenlaista. Siinä on hankaluutensa heti.

3025: Kyllähän sitä ajatteleepi tietenkin asioista sillä tavalla et
tä ko on joskus joku semmonen niinkon tänä vuonna on minus
ta semmonen taitava nelosluokka. Semmonen ryhmä että taito 
paistaa helposti läpi siitä oppilaista ja oppilaitten tekemisestä. 
Tietenkin sitä sillätavalla sitä luokittelee että tässä on niinkun 
hyvä ryhmä olemassaan. Samoin sitten ryhmän sisälläkin sit
ten huomaa, että toisille pitää opettaa sama sama asia monta 
kertaa peräkkäin eikä ne meinaa oppia sitä millään., vaikka ois 
joku ihan yksinkertainenkin asia. Se ei vain niikö kolaha oppi
laaseen että miten se homma niinku pitäis tehä.

8: mää oon kokenu sillain, että taidot on aika miten sen nyt sa
noisi, sillain yhteismitallisia, tai siis että jos jollain on jotain tai
toja niin heillä on sitten siirtovaikutusta muihin taitoihin elikkä 
se menee aika hyvin. En oo havainnu että ois semmosen yh
den pienen taitoosaamisen asiantuntijoita tai osaajia jotka ei 
sitten muualla olis taitavia, että kyllä mää näkisin että se on ai
ka tälleen yhteismitallista. Ja vastaavasti tälleen sitten toisin
päin, että jos on heikommat taidot niin ne heikommat taidot nä
kyy kautta linjan. 

Jos koulussa menestyy koh
tuullisen hyvin niin ylleensä 
semmoset niinkun pystyy 
hahmottamaan näitä asioita.

Ensimmäiseen teemaan nä
kisin että suuri merkitys on 
älyllä, käytännön järkevyy
dellä.

On niitä poikkeuksiakin. 
Saattaa ollakin että on yli 
yheksän keskiarvon oppilas 
niin ei teknisessä työssä pys
ty tekemään juuri mittään.

Jokainen oppii apinoimaan. 
Jos teet tuolia kymmenen 
vuotta niin se onnistuu hyvin.

Taito paistaa läpi ryhmän 
kaikista oppilaista.
’

Mää oon kokenu sillain, että 
taidot on aika miten sen nyt 
sanoisi, sillain yhteismitalli
sia, tai siis että jos jollain on 
jotain taitoja niin heillä on sit
ten siirtovaikutusta muihin 
taitoihin.

Koulumenestys on yhtey
dessä taitavuuteen käsi
työssä (H1).

Taitavuus on älykkyyttä 
(H1)

Koulumenestys ei aina näy 
käsitöissä taitavuutena 
(H1).

Mallinmukainen tekeminen 
ei kehitä taitavuutta (H2).

Taito on ryhmän ominai
suus (H3).

Taitavuudella on siirtovai
kutus (H8).

Perinnöllistä ja synnynnäistä

1042: Joo se on oikiasti aika haastava. No tuota. Niin no se tai
tohan on tietysti, siihen liittyy kaikennäkösiä asioita niin sehän 
on semmonen niinkun perintönä saatu syntyessään tullu asia, 

3012: Se kyllä ilmenee monella eri tavalla se taito, taitavuus. 
Joistakin sen huomaa heti sen taitavuuen. Esim semmonen et
tä joku oppii jonkun asian ihan älyttömän nopeesti. Ihan muu
tamalla sanalla. Että se niinkun se oppi tarttuu ihan älyttömän 
nopeesti. Esim joku koneen käyttäminen tai työkalun käyttämi
nen. Tuossa alakoulupuolella opetellaan käsityökalujen käyt
töä. Se niinku että miten ne käet toimii, kun joillakin tuntuu että 
ne on niinkun eri paria olemassaan. ne käet. Ihan höyläys vaik
ka, yksinkertanen juttu. Että jokku ei meinaa niinkö millään sitä  
asiaa oppia. Mutta joillekkin se mennee niinkö heti, vaikka ne 

Sehän on semmonen niinkun 
perintönä saatu syntyessään 
tullu asia.

Oppii jonkun asian ihan älyt
tömän nopeesti esim. ko
neen käyttäminen tai työka
lun käyttämisen. 

Joillakin kädet tuntuu olevan 
eri paria. Ei meinaa niinkö 

Taitavuus on perinnöllistä 
(H1).

Taitavuus on motorista lah
jakkuutta (H3).

ei ois ikinä aikasemmin höylänneetkään. Kun näyttää että mi
ten se pittää tehä. Sillä tavalla on huomannu sen taito taita
vuus asian. Tuli niinko ensimmäisenä mieleen tuommonen.

4025: Mää käsitän sen hyvin pitkälle synnynnäiseksi ominai
suudeksi niinkuin lauluäänen ja kuvaamataiteellisen lahjakkuu
den. Ja sitäkin lahjakkuutta voi kehittää niinkon kaikkia lahjak
kuuksia. Mutta siinä on eroja, selviä ja isoja. Elikkä mää käsi
tän sen luontaisena lahjakkuutena tai sen puuutteena.

millään sitä asiaa oppia.

Mää käsitän sen hyvin pitkäl
le synnynnäiseksi ominai
suudeksi

Taitavuus on synnynnäistä 
lahjakkuutta (H4).

Hahmottamista
Suunnittelutaitoja

1049:on on on. Se koska sillon se pystyy valitsemaan ne tavat 
millä päästä siihen tiettyyn lopputulokseen pystyy ,pystyy niin
kun hahmottamaan sen työjärjestyksen ja nämä asiat jotka ni
menomaan vaikuttaa siihen taitoon päästä hyvää lopputulok
seen. Niin ne valinnat on loogisesti oikeita. että tämä on mi
nusta. 

7001: Mää oon tänne tota vastannu, että oppilaan tai kuka ta
hansa on taitava sen työn on ensinnäkin hyvin suunniteltu. Ja 
on osattu ja opittu tekemään materiaali valintoja, eli nää on 
niinkun niitä suunnitteluun liittyviä asioita. ( puhelu tässä välis
sä) 

7:Hän osaa suhtautua kriittisesti omaan tekemiseensä, työs
kentely prosessit kaikki on hyvin hallinnassa ja tuotteen vii
meistely sujuu hyvin ja on hyvin tehty. Elikkä tällaisia niinkun 
asenne ja tieto painotteisia asioita

8005: Niin, ei oo mikään helppo kysymys. Siis taitavuus, tota, 
no siis täytyy varmaan mennä silleen osaalueittain, että mitä 
taitaminen on niin erittäin merkittävänä osana mää näkisin sitä 
ikään kuin ideointitaitoo ja mielikuvituksen käyttötaitoo, sitä et
tä pystyy havainnoimaan ja muodostamaan ajatuksia jostain 
asioista ja sitten ne esittämään jollakin tavoin. Se on mun mie
lestä yks käsityön tärkeimmistä taidoista. Ja sit tietysti ne taidot 
miten se ajatus saadaan esitettyä toisille taikka itselleen muis
taa viikon päästä eli se taito että jonkun tyyppiset suunnittelun 
taidot täytyy olla olemassa. 

Taitava pystyy valitsemaan 
ne tavat millä päästä siihen 
tiettyyn lopputulokseen ja 
hahmottamaan sen työjärjes
tyksen.

Taitavan työ on hyvin suun
niteltu. Ja on osattu ja opittu 
tekemään materiaali valinto
ja,

Osataan suhtautua kriittisesti 
omaan tekemiseensä, työs
kentely prosessit kaikki on 
hyvin hallinnassa ja tuotteen 
viimeistely sujuu hyvin.

Taitavuus on ideointitaitoo ja 
mielikuvituksenkäyttötaitoo, 
ajatuksien esittämistä, suun
nittelutaitoja,

Taitavuus on oikeiden työ
tapojen hahmottamista 
(H1).

Taitavuus on suunnittelua 
(H7)

Taitavuus on itsearviointi
taitoa (H7).

Taitavuus on ideointia ja 
suunnittelua (H8)

Käsityön tuottamisen taitoja

1: Sitten on taas toinen ryhmä semmonen jotka ovat niinkun 
käsistään mahottoman taitavia ja pystyvät käsillään tekem
mään vaikka mitä, mutta ne eivät välttämättä hahmota niitä 
asioita, että missä järjestyksessä ne pitäis tehä. Mutta jos niille 
neuvoo ja antaa ohjeet ja ne ymmärtää ohjeet niin ne tekevät 
yhtähyvän ja yhtä nopeasti pääsevät siihen lopputulokseen. 
Mutta ne taas tarvii sitten sitä sitä pukkimista.siinä asiassa.

2016: H: Se on varmasti niin laajaalue, että sitä on hankala 
pukea sanoiksi, mutta jos teknisissä töissä taitavuutta ajatel
laan, niin se ei ole pelkästään sitä, että opitaan toistamaan tiet
tyjä juttuja mahollisimman hyvin. Vaan siihen liittyy, että pystyy 
soveltamaan tekniikoita ja erilaisia juttuja. Se älykkyys tulee  
siinä, että pystyy soveltamaan. Ratkaiseen. Tekemään sellai
set ratkaisut, että materiaalit ja tekemään niitä järkeviä ratkai
suja, niin kyllä kait se on jotakin semmosta.

On käsistään taitavia, jotka 
eivät hahmota missä järjes
tyksessä pitäisi tehdä, neu
voen ja pukkien edistyvät.

Pystyy soveltamaan teknii
koita ja erilaisia juttuja. Se 
älykkyys tulee siinä, että pys
tyy soveltamaan, ratkaise
maan.

Käsistään taitava ei aina 
hahmota tuottamista (H1)

Taitavuus on älykästä so
veltamista ratkaisuissa 
(H2).



7: elikkä niinkun sellaset valinnat työn ja tuotteen suhteen on 
tehty. On opittu niinkun sellanen perusasia, että mistä lähetään 
liikkeelle. Ja sitten taitavan ihmisen, henkilön tai oppilaan työs
kentely sujuu, eli hänellä on niinkun sellaset ulottuvuudet hah
mottaa se työ monesta eri suunnasta. 

8: Ja sitten tietysti perus käsityöntaidot täytyy olla olemassa, 
miten mitataan, miten muokataan materiaaleja erilaisilla väli
neillä ja se on oma taitojuttunsa. Liitosasiat. Pintakäsittelytai
dot eli kuinka jotain saadaan tehtyä niinku suoritustasolla teh
tyä taitavasti niinku suorituksen tasolla. 

8: Ja sit tietysti kun mennään vanhempiin oppilaisiin niin ohjel
mointi taidot tulee ja tietokoneen käyttötaidot ja tän tyyppiset 
taidot tulee sitten merkittävämpään rooliin ja niitä ei sitten pie
nempien kanssa juurikaan ole ollut.

Tiedetään mistä lähetään 
liikkeelle ja työskentely su
juu.  hahmotetaan se työ mo
nesta eri suunnasta.

Peruskäsityötaitoja, liitos
asiat. Pintakäsittelytaidot eli 
kuinka jotain saadaan tehtyä 
niinku suoritustasolla tehtyä 
taitavasti niinku suorituksen 
tasolla.

Ohjelmointi taidot tulee ja tie
tokoneen käyttötaidot

Taitavuus on valmistamisen 
taitoa (H7).

Taitavuus on kädentaitoja 
(H8).

Taitavuus on ohjelmoiti ja 
atk taitoja (H8).

Harjoittelun tulosta
Taidot kehittyvät harjoittelemalla

2035:  Mie oon pyrkiny aina siihen, että mahollisimman paljon 
tehään. Mie en halua käyttää aikaa mihinkään muuhun kuin te
kemiseen. Mahollisimman lyhyesti opetan ja näytän ja sitten  
heti tehään. Kun tunteja on vähän että se onnistuis.

3104: Kyllä on kyllä on, ko osallehan ei tarvi kuin muutamalla 
sanalla, saattaa olla joku semmonen joka harrastaa asioita Ja 
tämän huomaa varsinkin yläkoulun puolella, että jotkut harras
tavat myös vapaaajalla ja tekevät kotona. Niin näillä ne käen
taijot , ja suunnittelutaidot ne on ihan eri luokkaa kuin muilla 
kuin jokka ei harrasta mitään tekniikkaan liittyviä asioita. 

4029:Tietysti mää laitoin sen merkille, mutta en mää siihen mi
tään arvolatausta laittanu. Ja tietyst opetteminen, oppiminen,  
harjaantuminen ja harjoittelu tasoitti ja kehitti., että sitä varten
han koulussa oltiin. Mutta mitenkään hurskastelematta niin kyl
lä mulla oli heti alusta asti semmonen, että mun piti niitä hei
kompia ja kömpelömpiä enemmän auttaa, sitä vartenhan minä 
siellä olin.

4025: Mää käsitän sen hyvin pitkälle synnynnäiseksi ominai
suudeksi niinkuin lauluäänen ja kuvaamataiteellisen lahjakkuu
den. Ja sitäkin lahjakkuutta voi kehittää niinkon kaikkia lahjak
kuuksia. Mutta siinä on eroja, selviä ja isoja. Elikkä mää käsi
tän sen luontaisena lahjakkuutena tai sen puuutteena.

5021: No niin. Sanottaisko sillai että se on aika paljon niinko 
kavereist, tietysti siit et mitä sul on siel pohjal on niin sen on siit 
aika paljon jo kiinni. Et toisil on jo valmiiks semmonen ja se tu
lee siit, et jos sä oot jo ennen tehny jottai hommii. niin sää ta
vallaan tiedät mihin sun kannattaa kiinnittää huomioo kun tuo 
opettaja höpöttää tosa. 

7012:Niin, ne olis niinkun sen taitavuuden peruspalikat, koska 
taitavuushan sitten sehän tulee siitä tekemisen kautta, mun 
nähdäkseni,

Mahollisimman paljon te
hään, mahollisimman lyhyes
ti opetan ja näytän ja sitten 
heti tehään.

Jotka harrastavat myös va
paaajalla ja tekevät kotona. 
Niin näillä ne käentaijot , ja 
suunnittelutaidot ne on ihan 
eri luokkaa.

Ja tietyst opetteminen, oppi
minen, harjaantuminen ja 
harjoittelu tasoitti ja kehitti., 
että sitä vartenhan koulussa 
oltiin.

Ja sitäkin lahjakkuutta voi 
kehittää

Jo sä oot jo ennen tehny jo
tain, niin sää tiedät, mihin 
sun kannattaa kiinnittää huo
mioo.

Taitavuushan sitten sehän 
tulee siitä tekemisen kautta, 
mun nähdäksen.

Käsityötaitoja   opitaan te
kemällä (H2).

Taitavuus on harrastunei
suutta (H3).

Opettaminen ja harjoittelu 
tasoittaa tasoeroja (H4)

Taitoja voi kehittää (H4).

Kokemus kehittää taitoa 
(H5)

Taidot kehittyy tekemällä 
(H7)

Kehittyy iän myötä

5077: Sen verran vielä tästä yhtenäiskouluhommasta, että kol
moset ja neloset on aika liki toisiaan. Sit on vitoset ehkä vähän 
niinko oma porukka. Sit kutoset ja seiskat vois laittaa niinku ta
vallaan vähän niinku samaan nippuun, et monet asiat semmo
sii, et jotka me on aina ennen opetettu yläkoulun puolel, niin 
voidaan ihan hienosti opettaa kutosel. Ja tämmöses koulussa 
kuten meilläkin niin Ilmarisen porukka joka käy koko peruskou

kolmoset ja neloset on aika 
liki toisiaan. Sit on vitoset eh
kä vähän niinko oma poruk
ka. Sit kutoset ja seiskat vois 
laittaa samaan nippuun,

Taitavuus kehittyy
vuosiluokkien mukaan (H5).

lun tässä, sit meil tulee pahkamäest oppilai jotka tulee vasta 
seittemänneltä tänne. 

5: Eli sää et pysty sanomaan jostain kaverista, että sää et hal
litte hommaa kun se on niin monesta asiasta kiinni. Ensinnäkin 
että ook sää kiinnostun, sit ikä tekee tehtävänsä toinen tulee 
hieman myöhemmin mukaan siihen hommaan kuin toinen.

7037: Oikeestaan sillon oppilas, tai kuka tahansa tekeekään, 
niin silloin se sisäinen motivaatio on löytynyt. Se niinkun ruokkii 
sitä tekemistä, se sisäinen motivaatio, sisäinen yrittäjyys, siitä 
tulee niinkun se voimavara sille tekemiselle ja se taito tulee sit
ten siinä kun on kiinnostunut, innostunut, kun tällänen positiivi
nen kierre on saatu aikaseks. Sitten se taito alakaa tulla sen 
aikaisemmin opitun ympärille.

8012: Siis kyllähän taito ja taidot kehittyy ihan iänkin myötä,  
onhan se näin. Ja oppilailla on hyvin paljon erilaisia taitoja, 
mutta se mitä

Ikä tekee tehtävänsä. Toinen 
tulee hieman myöhemmin 
mukaan.

Taito alakaa tulla sen aikai
semmin opitun ympärille.

Siis kyllähän taito ja taidot 
kehittyy ihan iänkin myötä, 
onhan se näin.

Taidot kehittyvät iän myötä 
(H5).

Taitavuus on kerrostunutta 
(H7)

Taidot kehittyy iän myötä 
(H8).

Tahtoa
5015: Jos mää seiskaa lähen käymään läpitte. Kyl sen niinko 
aika äkkiä huomaa kuka on sellanen kaveri et jol on mahdolli
suus näin hommii oppii vaik se ei viel osaiskaan ja sanotaanko 
et taitavuus tulee ensinnäkin siit et , siihen kuuluu se et sä 
kuuntelet mitä ohjei tulee, eli se on ihan sama kuin työelämäs
säkin että kun sulle annetaan ohjeita, annettiin ne kirjallisesti 
tai suullisesti. Taitavuuteenhan kuuluu olennaisena osana se, 
että sää kykenet saamaan ohjeista selvää. Muuten siitä hom
masta ei tule yhtään mitään vaikka sää oisit kuin taitava kaveri 
muuten, mutta jos et pysty niinkö tätä puolta käsittelemään niin 
sää et tiiä mitä sää teet.

5: Eli sää et pysty sanomaan jostain kaverista, että sää et hal
litte hommaa kun se on niin monesta asiasta kiinni. Ensinnäkin 
että ook sää kiinnostun, sit ikä tekee tehtävänsä toinen tulee 
hieman myöhemmin mukaan siihen hommaan kuin toinen.

5037: En mää tiiä et onko yhtä hyvät, et kyllä siellä luontaisia 
piirteita on, mutta sanotaanko niin että varmaan kaikki oppii te
kemään niitä hommia.. Se on niinko kaikessa muussakin, että 
toinen on parempi kuin toinen jossain hommassa, mutta sano
taanko niin että varmaan kaikki oppii tekemään semmosia 
hommia. Varmaan jos sää tarvit ittekki omassa arkielämässä 
jottain niin varmaan pystyt tekmään jos sul siihen halu on. Mut 
se lopputulos ei välttämättä ihan ole se , ettei se homma välttä
mättä mene ihan yhtä hyvin.

7037: Oikeestaan sillon oppilas, tai kuka tahansa tekeekään, 
niin silloin se sisäinen motivaatio on löytynyt. Se niinkun ruokkii 
sitä tekemistä, se sisäinen motivaatio, sisäinen yrittäjyys, siitä 
tulee niinkun se voimavara sille tekemiselle ja se taito tulee sit
ten siinä kun on kiinnostunut, innostunut, kun tällänen positiivi
nen kierre on saatu aikaseks. Sitten se taito alakaa tulla sen 
aikaisemmin opitun ympärille.

Taitavuus tulee siit, et sä 
kuuntelet, mitä ohjei tulee.

Sää kykenet saamaan oh
jeista selvää.

En mää tiiä et onko yhtä hy
vät (mahdollisuudet), mutta 
kaikki oppii tekemään. Jos 
sää tarvit omassa arkielä
mässä jottain niin varmaan 
pystyt tekemään jos sul sii
hen halu on.

Taito tulee siinä kun on kiin
nostunut, innostunut.

Taitavuus on ohjeiden 
kuuntelemista (H5).

Taitavuus on ohjeiden ym
märtämistä (H5).

Taitojen oppimiseen vaikut
taa eniten kiinnostus (H5)

Kuka tahansa oppii itsel
leen tarpeellisia taitoja (H5).

Taitavuus kehittyy innostu
neelle (H7)



Suunnittelutaito 
Esitys ja julkaisutaitoja

1082: No jos tuota meillä on aika pieni osa tuota suunnittelua 
kuitenkin nyt täällä ollu. että se on. Se mitä on niin niin. No jos 
kuvitellaan että joku esine pittää tehä. Niin se käyään läpi niin
ko piirtää sen, ei mihinkään mittakaavaan, kunhan vaan ihan 
käsivaraisesti merkkaavat mitat sinne ja ja hahmottavat sen 
ensinnäkin siinä piirtämällä ja

2030: Kyllä siihen liittyy vahvasti piirtäminen. Että mielessä 
suunnittelu ei koulumaailmassa toimi. Että jos koulumaailmas
sa ajatellaan suunnittelutaitoa niin se on aina jokin paperille 
piirretty juttu. Koska muuten ei tapahdu kommunikointia. opet
taja ei voi tajuta tarpeeksi hyvin oppilaan. Lähtökohtaisesti 
ajattelen että se on täällä aina sitä.

5: Mutta sitten tuolla  toisella puolella, sitten kun seiskaltakin 
lähdetään niin. Seiskalla mulla on ollu sellanen systeemi aika 
pitkälti kun mietitään näitä suunnittelutaitoja niin on se, et sää 
osaat seiskalla kirjalliset ohjeet tulkita niin, että se homma tu
lee niitten mukaan tehtyä. Se on sitä suunnittelutaitoa  plus se 
että teet yksinkertaisia teknisiä piirrustuksia asioista. Yksinker
taisi mutta niin että ne on koneenpiirrustuksellisesti oikein teh
tyjä. Se tulee seiskalla. Eli osaat lukea auttavasti koneenpiirus
tuksia ja tehdä auttavasti koneenpiirrustuksia jostain pienestä 
hommasta. Esim levityskuvan, johon mitotat kaikki tarvittavat 
mitat.

7053: Ja ensimmäinen taso olis se, että oppilas osaa piirtää 
ideastaan jonkinlaisen mallin paperille. Eli hän tuo niinkun ne 
ajatukset sille paperille ja se on niinkun muiden nähtävillä sitä 
kautta.

7055: Toinen taso olis sit et oppii piirtämään työstään teknisen 
piirrustuksen ja siinä näkyy sit jo tuotteen muoto, mitat ja mate
riaali. Et tää on niinkun jo opittua. Tämä ensimmäinen taso eh
kä voi olla sellaista jäljentävää tai joku on vaan saattanu joskus 
piirää sen mallin paperille. Mutta tää toinen taso on sellanen jo 
että teknisen piirrustuksen perusteet pitäisi osata ja se pitäis 
perustua niinkun opitulle ja tää sama toisen tason ajatus on se, 
että tuote on kuvattu paperille kolmesta eri suunnasta. Elikkä 
mää piirrätän oppilailla tätä projektio piirrustusta.

7061: Mut sitten kolmastaso. Kolmastaso olis niinkun sit sella
nen, et siinä se työ ois piirretty tietokoneella kaksulotteisena ja 
siinä ois sitten niinkun mitat ja muoto ja tässä vois sitten olla jo 
mittakaava olemassa. Ja kun se on tietokoneella niin se on sil
lä tavalla helposti tehtävissä kuitenkin.
’
7065: Sitten neljäs taso, että oppilas ymmärtää mitä mallinta
minen tarkoittaa ja osaa piirtää kolmiulotteisen kappaleen tieto
koneella.

7067: Ja viides taso, kaikkein vaikein. Oppilas osaa suunnitella 
tietokoneella tuotteen alusta loppuun asti itse. Tuote on kolmi
ulotteinen ja muistuttaa valmista tuotetta. Elikkä se on niinkun 
sitten sellanen jo valmis mallinnettu kappale.

8:Sitten tietysti nää erilaiset esittämisen taidot, millä voi suun
nitelmiaan esitellä, onko se nyt sitten se peruspiirtämisen tai
dot tai jonkun tietotekniikan hyödyntäminen, niin tietysti se on 
yks oma taito juttunsa. Sitten se niinkun mää en nyt tiiä onko 
se eriytynyt taito, mutta kun on olemassa, joku oma omasta 
ideasta rakentunut suunnitelma niiin sen vastaavuus todelli
sessa työskentelyssä.

Jos pittä tehä joku esine, niin 
se pittää piirtää, ei mittakaa
vaan, vaan käsivaraisesti 
merkkaavat mitat sinne ja 
hahmottavat sen.

Kyllä siihen liittyy vahvasti 
piirtäminen. Se on aina jokin 
paperille piirretty juttu.

Osaat seiskalla kirjalliset oh
jeet tulkita teet yksinkertaisia 
teknisiä piirrustuksia asioista. 

Oppilas osaa piirtää ideas
taan jonkinlaisen mallin pa
perille.

Oppii piirtämään työstään 
teknisen piirrustuksen.

Työ ois piirretty tietokoneella 
kaksulotteisena ja siinä ois 
sitten niinkun mitat ja muoto 
ja tässä vois sitten olla jo 
mittakaava olemassa.

Osaa piirtää kolmiulotteisen 
kappaleen tietokoneella.

Oppilas osaa suunnitella tie
tokoneella tuotteen alusta 
loppuun asti itse.

Sitten tietysti nää erilaiset 
esittämisen taidot.

Suunnittelutaito on mittojen 
ja muodon hahmottamista 
käsin piirtäen (H1).

Suunnittelutaito on paperil
le piirtämistä (H2).

Suunnittelutaito on piirus
tusten teko taitoa (H5)

Suunnittelutaito on mallin 
piirtämistä paperille (H7).

Suunnittelutaito on tekni
sen piirustuksen tekemistä 
(H7).

Suunittelutaito on tietoko
neella tehty kaksiulotteinen 
piirustus (H7).

Suunnitteliutaito on kolmiu
loitteista mallintamista tie
tokoneella (H7).

Suunnittelutaito on itsenäi
sesti alusta asti tehty tieto
konemallinnos tuotteesta 
(H7).

Suunnittelutaito on erilaisia 
esittämisen taitoja (H8).

Tuottamisen ennakointia

1089: ja tuota sitä kautta sitten lähetään miettimään ne mate
riaalit, materiaalit siihen ja ei ei se tämän kummempaa oo. Mitä 
alemmalle luokalle mennään niin sitä vähemmänhän sitä on 
elikkä ei niillä niinku, ei ne pysty hahmottamaan minkään näkö
siä kuvia sanotaan nyt vitoset kutosetkaan.niin ei kyllä se on 
hyvin vähän mitä nekään ne pystyy. Mutta niinku jos ajatellaan 
sitten näitä valinnais aineta elikkä kasi ysin oppilaita niin kyllä 
mie jo ysiltä vaajin sitä, että niien pittää osata niinko miettiä, 
jos ne. Ne joutuvat yhen jakson aikana suunnittelemmaan 
yhen oman työn. Jonkun oman semmosen työn joka siihen 
opetussuunnitelmaan liittyy.

3116: Koska siinä pitää aina ottaa niitä vaihtoehtoja ottaa huo
mioon.. Minusta suunnittelu ei ole sitä, että heti päättää että 
mie teen justiinsa tämän tämmösen, saattaa olla pelekkää ko
piointia semmonen., että niitten vaihtoehtojen huomioiminen 
työssä suunnittelussa ja myöskin tekemisessä

5: Et pystyy ohjeesta kaatomaan, ett toi on ton mittanen kap
pale ja se tehdään ton mittasest materiaalist, osaat valita oi
kean materiaalin kun sulla on kuitenkin laatikko missä sulla on 
kaikki osat vaikka kaikki materiaalit on kuitenkin sekasin siellä.

5096: Ja kahdeksannella luokalla mennään aika pitkälle sa
malla tavalla kuin seiskallakin. Oma suunnittelu tietysti lisään
tyy siellä. Eli osaat lukea piirrustuksia ja osaat tehdä piirrustuk
sia. Ja koska työt on enemmän vapaavalintaisia kahdekksan
nella luokalla, niin se edellyttää että sää osaat itte tuottaa sen 
koneenpiirrustuksen, valita materiaalit joita sää tarvit ja tietyis
sä hommissa tulee sitten matematiikkaa, et täytyy osata las
kea, et se tulee tällä puolella aika hyvi, että itekkin paljon ma
tikkaa lukeneena ja opettaneena, niin tää on hyvä paikka sii
hen niillekin, joilla ei oo siihen niin paljon motivaatioo. Täällä 
saa monta asiaa siinä ohessa niinko hoidettua.

7323Mutta joskus sitten kun näyttää siltä, että kaveri on mietti
ny sen ihan viimesen päälle, niin sitten vaan antaa mennä. Sit
ten vaan kattoo, seuraa että ei tapahdu mitään ja työturvalli
suus pysyy kunnossa ja muuta että. Mutta että nää kaverit, et
tä ne on sellasia tekijöitä. että ne ei anna häiritä sellaisten pik
kuasioitten vaan ne tekee ja kun ne tulee ovesta sisään luok
kaan niin ne on jo miettiny sen asian. Ne tulee tänne ja tekee. 
Et ne on käyny sen jo, ikään kuin prosessoinu omassa pääs
sään sen. Et kyl mää nään niinku jonkinasteista matemaattista 
lahjakkuutta näitten kavereitten osalta, jotka osaa prosessoida 
sen oman tekemisensä.

8: Taito siitä, että pystyy siirtämään idean suunnitelman kautta 
tuotokseksi.. Sille on varmaan joku termikin olemassa ja tän 
tyyppinen on yksi suunnittelun taidoista.

Siiten lähetään miettimään 
ne materiaalit.

Siinä pitää aina ottaa vaihto
ehtoja huomioon.

 oikean materiaalin valinta.

Sitten matematiikkaa, et täy
tyy osata laskea.

Kaveri on miettinyt asiat etu
käteen. Se on prosessoinut 
mitä se tekee seuraavaksi ja 
sitten se tekee sen mitä on 
ajatellut.

Taito siitä, että pystyy siirtä
mään idean suunnitelman 
kautta tuotokseksi.

Suunnittelutaito on mate
riaali valintojen hallitse
mista (H1).

Suunnittelutaito on vaihto
ehtojen huomioimista (H3)

Suunnittelutaito on mate
riaalinvalintaa (H5).

Suunnittelutaito on lasku
taitoa (H5)

Suunnittelutaito on etukä
teen prosessointia (H7).

Suunnittelutaito on idean 
siirtämistä suunnittelun 
kautta tuotteeksi (H8).

Mielikuvitusta

5068:Eli se omaehtoinen suunnittelu jää aika vähäiseksi siinä 
kohtaa, mutta sitten kun aletaan saamaan sitä työtä loppupuo
lelle niin et sää voit jotain yksityiskohtia siihen tehdä, niin sit 
sieltä tulee se suunnittelutaito tai onko se sitten enempi viel 
mielikuvitusta et mimmosen sää haluat siitä ulospäin näkyvän. 
Voit sää tehä jonku teknisen ratkaisunkin ehkä eritavalla kun 
on ajateltu. Semmosta kautta se sitten tulee tommosilla kolmo

Suunnittelutaito on mielikuvi
tuksen käyttämistä ulkonäön 
valintaan.

Suunnittelutaito on mieliku
vitusta (H5).



silla. Kyllä siellä joskus jollain välähtää, että mää teen tän 
asian tollain kun tosa on. Pitkälti se on kolmosten kans just 
tämmöstä.enkä mää tiiä onko siinä hirvittävän suurta eroa ne
losten kanssa.

8049: No, korostan sitä ideoinnin taitoo ja sitä me oikeesti har
joitellaan niinku monenlaisilla mielikuvilla tai jutuilla ja se on 
mun mielestä ykkönen.

korostan sitä ideoinnin taitoo. 
Se on mun mielestä ykkö
nen.

Ideointitaito on tärkein osa 
suunnittelutaitoa (H8).

Kokemusta

3112: Suunnittelutaito….Sitä ei aivan lyhyesti ja ytimekkäästi 
voi sanoa että se on sieltä aikaisempien kokemusten hyväksi
käyttämistä uuden tekemiseen.

7051: No mää jakaisin niinkun mielessäni tän suunnittelutaidon 
viiteen eri osaalueeseen tai tällaseen tasoon.

Suunnittelutaito on aikaisem
pien kokemusten hyväksi
käyttämistä uuden tekemi
seen.

Mää jakaisin tän suunnittelu
taidon viiteen eri tasoon.

Suunnittelutaito on uuden 
tekemistä vanhan kokemuk
sen avulla (H3)

Suunnittelutaidossa on viisi 
eri tasoa (H7).

Ohjeiden noudattamista

5057: Mut jos sää lähdet kolmosten kohdalta että mitä se 
suunnittelutaito on. niin silloin mää väittäisin aika pitkälti että se 
on, jos sitä nyt ei haluta erottaa, niin mun mielestä suunnittelu 
taitoon kuuluu edelleen tuo mitä mää sanoin. Kuuntele ohjeet. 
Ja jos ajattelee kolmosluokkalaisia niin suunnittelutaitoon kuu
luu, että sää osaat lukea, niin kuin kaikki osaavat. Eli sul on 
niinko ohjeet yhlhääl  jossain vihos jostain hommasta, että siitä 
on niinko annettu yksinkertaisesti kappaleitten mittoja, eli pys
tyy lukemaan mittoja. Se kuuluu siihen hommaan että sää py
syty saamaan sellai selvää.. Mitään hirveen vaikeitahan kolmo
sille ei pysyt antamaan. Mut kappaleitten mittojahan sää pysyt 
antamaan ja sit sä nimeät kappaleet, et mitä osia kuuluu jo
honkin kun tehdään jokin homma.

Kolmosluokkalaisten suunnit
telutaitoon kuuluu ohjeiden 
kuunteleminen, ohjeiden lu
keminen, mittojen lukeminen,

Suunnittelutaito on ohjei
den kuuntelemista (H5)

Suunnittelutaito on ohjei
den lukemista (H5).

Suunnittelutaito on mittojen 
lukemista (H5).

Rajoitetut suunnittelutehtävät
Muotovalintoja ja yksityiskohtia

2227: Että on toki sitä suunnittelua jollakin lailla jo alaluokilta 
asti. muotovalintoja, ja semmosta.

6039: Esim nyt neljännelluokal jotain kuormaautoa niin siinä 
on annettu tietyt jutut, niin sit ne saa tehdä siitä oman näköi
sensä, et ne siin varmaankin suunnittelee siin samalla kun ne 
sitä tekee, kattoo vähän mitä naapuri tekee, muokkaa siitä ja 
tämmöstä. Ei tehdä mitää paperille suunnitelmia. Työnohessa 
siinä niinkun katotaan vähän mitä materiaalei löytyy, niin sit ne 
ideoi siitä ja saaks tehdä tämmöstä ja tommosta ,niin se on eh
kä niinkun semmonen tyypillinen esimerkki et samaa työtä, ja  
sitä saadaa sit niinkun varioida eritavalla.

6055:Seiskaluokalla me ei oikeestaan, me tehdään samalla ta
valla pienempiä juttuja että ne saa jotain muotoi malleja kun
han ne tulee ne tietyt asiat mitä käydään seiskalla läpi, et siel 
ei kovin laajalti tuu viel sitä omaa suunnittelua. 

Suunnittelua
alaluokilta asti. muotovalinto
ja, ja semmosta.

Suunnittelutaitoa ei hirvittä
vän paljon, sanotaan, että jo
ka vuosi on muutamia sellai
sia töitä, missä saa soveltaa 
tietyillä rajoilla. Alaluokilla 
tehdään samaa työtä ja sitä 
varioidaan hieman siinä te
kemisen aikana omannäköi
seksi.

Seiskaluokalla ne saa jotain 
muotoi.

Alaluokkien suunnittelu 
muotovalintoja (H2).

Suunnittelussa harjoitellaan 
pienten yksityiskohtien 
suunnittelua (H6).

Seiskalla suunnittelu joi
denkin muotojen antamista 
(H6) 

Rajauksilla ikäkauteen sopiviksi
3131:M: Suunnitteleeko ne sen aihealueen puitteissa jotakin?
Haastateltava: Kyllä, joo. Joskus minä näytän mallia, joskus 
en. Että siinä ei välttämättä tule aina valmista mallia. Joskus 
on ihan selvät ohjeetkin, että suunnitteleppa tämmönen pieni  
välityö seiskaluokkalaisille mikä saapi olla koko vuojen kesken, 
kunhan se on ens kesänä valamis tämmönen pieni paperiveit
si.

3062: Alemmilla luokilla siellä on jonkun verran sitä suunnitte
lua ,mutta ei sitä kuitenkaan niin paljon tule, että viitos kuuto
sella on nytten pienen sähkömoottorilla liikkuvan auton suun

Joskus minä näytän mallia, 
joskus en. Joskus on ihan 
selvät ohjeetkin, että suunnit
teleppa tämmönen pieni väli
työ seiskaluokkalaisille

Viitos kuutosella
sähkömoottorilla liikkuvan 
auton suunnittelu tavallaan 
 vapaat kädet,tiettyjä rajotuk

Aihepiirisuunnittelun tehtä
vänannot vaihtelevia (H3).

Alakoulussa suunnittelua 
opetetaan aihepiiritehtävin 
(H3)

nittelu. Ja siihen minä ou kun niinkö antanut tavallaan  vapaat 
kädet, että niinku saatte tehä sen niinku mistä vaan. Muutamia 
tiettyjä rajotuksia siihen sitten tietysti, että tämmöset on ren
kaat, tämmönen on moottori että nämä pitäis saaha niinkö sii
hen kiinni. Kyllä sieltä ihan mielenkiitoisia rakennelmia on . Se 
on nytten ihan alakuvaiheessa se työ tuossa.

6049: kyllä tota noin niin. Täl hetkel yhdeksäsluokkalaiset mul 
on niin , kolmetoista poikaa, niin me ollaan tehty metallityö, 
kaikki teki saman. Ja nyt me tehdää puutyö niin siinä ne saa 
vähän päättää, että minkälaisen homman ne nyt tekee, ne te
kee niinkun liimalevytyön sitten puutyöosassa. Siin on vaihto
ehtona, tehdä joko jakkara mallin mukaan taikka sitten saa sen 
suunnitella mikä sitten haluaakin siihen vastaavaa kokoluok
kaa olevaa juttua.
 
8062: Sitten kun ikää tulee lisää, niin vapausasteet lisääntyy 
siten että sanotaanko siten että siinä yläluokille siirryttäessä 
oppilaille voidaan antaa sen tyyppisiä suunnittelutehtäviä että 
on työaihe ja määritellyt muutamat materiaali ja tai sitten koko  
rajauksia taikka jotain teknisiä rajauksia, mitä heidän taitotasol
leen sopiikaan. 

8059: No se vaihtelee paljon ikäryhmittäin. Nuoremmilla oppi
lailla suunnittelun taitoja opetellaan hyvin ohjatuisa ja rajatuis
sa ongelmissa. Annan suunnittelutehtävän sillain, että siinä on 
selkeäasti määritellyt rajat, joiden sisällä voidaan tehdä sitä 
työtä. Ja sillä tavalla ikään kuin varmista sen, että se on hei
dän taitotasolleen sopiva.

sia. Seiskasta alaspäin siellä 
on  
semmosia aihealueita

Ne tekee niinkun liimalevy
työn sitten puutyöosassa. 
Siin on vaihtoehtona, tehdä 
joko jakkara mallin mukaan 
vastaavaa kokoluokkaa ole
vaa juttua.

Työaihe ja määritellyt muuta
mat materiaali ja tai sitten 
koko rajauksia taikka jotain 
teknisiä rajauksia,

Nuoremmilla opetellaan hy
vin ohjatuisa ja rajatuissa on
gelmissa. Annan suunnittelu
tehtävän sillain ,että siinä on 
selkeäasti määritellyt 
rajat,näin varmistun tehtävän 
sopivuudesta. Kriittiset koh
dat ja ongelmat on kokemuk
sen kautta tiedossa. 

Yhdeksäsluokkalaisilla ai
hepiiri suunnittelua (H6)

Suunnittelua opetetaan ai
hepiiritehtävin (H8).

Suunnittelutehtävän rajauk
silla tehtävä saadaan ikä
kaudelle sopivaksi (H8).

Avoimet suunnittelutehtävät
Perusopetuksen lopussa

1166: joo. Enemmän ysiillä. Kasilla on vielä enemmän sitä pe
rinteistä ohjaamista. Mutta ysillä kyllä täytyy joka valinnaisissa 
on  sillon täytyy jo olla sillä tavalla. Että niitten pittää miettiä si
tä ihan oikeasti. Oma aihe ja tämän minun tekemä ja minun työ

1156: Ne saa täältä niinku valita ja minä oon huomannu sen, 
että ainakin käytännön kannalta niin että kaikki tekee sen sa
man työn. Mulla yhessä välissä oli yhellä jaksolla sillä tavalla, 
että tai muutaman kerran muutaminea vuosina niin ne teki eri  
töitä, niin ei siitä tullu mitään, se ei pysynyt hallinnnassa. tai 
pysy mutta huonosti, että ei pakkohan se oli tietenkin että saa
ha se menemään kun kerran siihen lähettiin, mutta että se on 
ainoa sitten kun ne saa sen oma valintaisen työn tehä niin sil
lon ne tekkee erilaisia töitä, mutta sillonhan ne vastaa lähinnä 
ite siitä että, sitä painotetaan että niinkun että te niinkun vas
taatte tämän työn tekemisestä ja on se takaraja siitä olemassa

2228: . Mutta koko työn suunnittelu niin kyllä se on ysin hom
maa meillä vasta

2171: Mutta ysillä olen antanut sitten vapauksia, vaikka ne työt 
ei sitten onnistuisikaan.. Kun siihen tulee enemmän sitä va
pautta niin monilla se sitten epäonnistuu, suunnitelmat ja to
teuttaminen ei ookkaan sitten kovin realistisia.

3045: Että alussa sitä suunnittelua otetaan pikkuisen vain ja si

Ysillä joka valinnaisissa pit
tää miettiä oma aihe.

Ainakin käytännön kannalta 
niin että kaikki tekee sen sa
man työn muutaminea vuosi
na niin ne teki eri töitä, niin ei 
siitä tullu mitään, se ei pysy
nyt hallinnnassa.

Kun siihen tulee enemmän 
vapautta niin monilla se epä
onnistuu, suunnitelmat ja to
teuttaminen ei ookkaan rea
listisia

Ysillä suunnittelussa oma 
aihe (H1).

Pakollisessa käsityössä va
paa valintaiset työt ei hallit
tavissa (H1)

Ysillä suunnitellaan koko
naan (H2)

Vapaat suunnittelutehtävät 
lisää epäonnistuneita töitä 
(H2).



tä lisätään niin että ysiluokalla sitä suunnittelua pitäis olla niin, 
että se oppilas pystyy suunnittelemaan täysin oman työnsä, 
alusta loppuun saakka. 

6062: Ja syventävällä kurssilla niin siellä tehdään sitten alusta 
lähtien kaikki suunnitelmat ja muut, piirrokset ja niitten pohjalta 
tehdään työt. Että kaikki näin että, ne tavallaan syventävä 
kurssi eroaa tästä perusjutusta suunnittelun ja toteutuksen 
osalta. Se on niinkun se suurin ero siinä, että siel tulee tätä 
omatoimista suunnittelua.

8: JA sitten peruskoulun loppuvaiheessa yhdeksännellä luokal
la päästää aika hyvin jo tämmösiin avoimenpiin suunnitteluteh
täviin, että oikeestaan aihekin muuttuu vapaaksi, että oikees
taan nää koulun fyysiset edellytykset aiheuttaa tiettyjä rajoja ja  
niin edelleen. Elikkä tälleen portaittain taikka

Alussa suunnittelua otetaan 
pikkuisen vain ja ysiluokalla 
oppilas pystyy suunnittele
maan työnsä alusta loppuun.

Ja syventävällä  kurssilla  tu
lee tätä omatoimista suunnit
telua.

Avoimenpiin suunnitteluteh
täviin, että oikeestaan aihe
kin muuttuu vapaaksi, että 
oikeestaan nää koulun fyysi
set edellytykset aiheuttaa 
tiettyjä rajoja aja niin edel
leen.

Suunnittelun määrä lisään
tyy koko koulun ajan (H3)

Omatoimiset suunnittelu
tehtävät syventävälläkurs
silla (H6)

Suunnittelua opetetaan 
avoimin tehtävin (H8)

Motivoivaa

2196: Kyllä ne mun mielestä motivoi. Kyllä ne motivoi ja jos ne 
on yleensä tehtävissä niin kyllä ne jaksaa tehä ne loppuu asti. 
JA sillon siihen monesti liittyy se että ne tulee tarpeeseen. Sitä 
työtä ei enää tehä koristeeksi seinälle, voi se koristeeksi sei
nällekin tulla, mutta monesti se on jokin käyttöesine JA se teh
dään jotain varten ja se kohde oottaa siellä että se valmistuu. 
Ja se viiään kiljuen sitten kotia, ne ei jää tänne yleensä notku
maan. jos se vain onnistuu.

3139: Siinä oppilaat kun ne pääsevät tekemään omaa suunnit
telua niin ne on mahottoman motivoituneita. Siihen 
työntekoon , oon huomannu, että siihen on valtava into tehä si
tä työtä. 

4058: No eritasoisiahan täytyy aina motivoida eri tavalla oli ky
se mistä tahansa, mutta ei sillä tavalla että se olisi ollut mikään 
ongelma. Joitakin enemmän ja joitakin vähemmän, mutta en 
mää koskaan kokenui sitä minään hankalana asiana.

6234: Joo, et siel tulee semmosia paljon, et pienet varsinkin te
kee niinkun mitä ihmeellisimpiä töitä ja haluavat tehdä. Mutta 
ne eivät ymmärrä sitä että taidot ei vielä riitä kovin pitkälle sii
nä, mutta joka luokkaasteella niinkun tekee, tykkäävät tehdä 
myös niitä vapaa töitä siinä, että aina tunnin lopussa tai kun jo
ku kohta tulee kuntoon tai on jonotusta, niin siin kohtaa voi sit 
tehdä ja niihin hommiin niinku.

8086: En mielestäni käytä mitään erityisiä motivointi kikkoja, 
vaan kyllä mää lähden hyvin paljon semmosista tehtävä suun
tautumisesta liikkeelle, että kun siinä keskustellaan niinkun op
pilaiden kanssa tulevasta projektista taikka tulevasta työstä tai  
kurssista. Niin siinä niinkun semmonen oppilaiden perus innos
tus ja motivaatio kantaa hyvin pitkälle. 

Kyllä ne mun mielestä moti
voi, ne tulee tarpeeseen, se 
kohde oottaa siellä että se 
valmistuu.

Kun oppilaat pääsevät teke
mään omaa suunnittelua niin 
ne on motivointuneita

Eritasoisiahan täytyy aina 
motivoida eri tavalla oli kyse 
mistä tahansa,

Taidot ei aina riitä kovin pit
källe, mutta vapaa töitä tykä
tään tehdä.

Kun keskustellaan oppilaiden 
kanssa tulevasta projektista 
niin oppilaiden perus innos
tus ja motivaatio kantaa hy
vin pitkälle. 

Omat työt motivoi (H2)

Omien töiden suunnittelu 
motivoi (H3)

Suunnitteluun motivoidaan 
oppilaskohtaisesti (H4)

Vapaa valintaiset tehtävät 
motivoivat tekemään (H6)

Motivaatiota tuetaan kes
kustelemalla tehtävistä etu
käteen (H8).

Suunnitellaan alusta loppuun

1093: Kyllä niien siihen täytyy niinkun miettiä ite ne mitat. ja ite  
niinkun hahmottaa se asia ja siihen ne ei saa niinku aluksi min
kään näköisiä muita neuvoja kuin että kertoa että mistä on ky
symys ja siitä ottaa lähtökohtia mistä lähtee hahmottelemaan 
hahmottamaan sen asian että. että ei, ei niienkään tarvi mitta
kaavaan tehä, me ei käyä ainakaan tässä vielä nähny tarvetta 
että pitäs.

7104: Mutta suunnittelutaidon oppiminen sillain kun sitä järjes
telmällisesti kehittää ja pyytää, että ennemmin ei aloiteta en
nenkuin on se suunnitelma niin se kyllä kehittyy, ja ne oppii lu
kemaan toisten piirustuksia ja ne oppii tekeen myös omia.

Kyllä niien siihen täytyy niin
kun miettiä ite ne mitat. ja ite 
niinkun hahmottaa se asia.

Ennemmin ei aloiteta ennen
kuin on se suunnitelma.

Oma aihe suunnitellaan 
alusta loppuun (H1).

Ohjataan tekemään suunni
telmat valmiiksi (H7).

Suunnitteluprosessin harjoituttaminen
Suunnitelmia arvioidaan

1253: M: Joo. Arvioiko ne kuinka paljon sitä omaa suunnitel
maansa
Haastateltava: sitä ei se käydään vain läpi. Minä vain tarkista 
että se on järkevä, järkevissä puitteissa. korjataan sitten jos on 
tarvis, mutta muuten ei.

2175: M: Kuinka paljon sie puutut niihin suunnitelmiin?
H: Kyllä mie puutun. Kyllä mie sanon aina suoraan mitä mie  
ajattelen. Kyllä sen edestään löytää jos se päästää mene
mään. Sitten se työ saattaa lojua tuolla vuosikausia ja sen 
muistaa vielä siinäkin vaiheessa kun sen työntää roskalavalle, 
että miten tämä lähti liikkeelle. Eli aika karu on tää ’sen edes
tään löytää’

3078: Rakenne, että se on joskus vähän hakusessa. Että jos 
on joku tietty että kestääkö tämä ja miten tehä liitokset semmo
sia niinkö konkreettisia juttuja mihin pittää kiinnittää huomiota. 
Että se niinkö toimis se systeemi. Oli se sitten mikä työ tahan
sa. Ja sitten semmonen, että vaikka oppilaalle on tavallaan an
nettu se suunnittelu vastuu siinä, niin olen käskenyt aina kysyä  
neuvoa. Kysykää äläkää kokeilko, minä oon sitä varten että voi 
kysyä, Minä kuitenkin tiiän enenpi joistakin jutuista miten joku 
kannatteepi tehä ja mistä joku kannatteepi tehä. Saattaa tulla 
jotain erikoisempia materiaaleja joita ei ole ollut aikaisemmin 
käytössä. Että osais kysyä neuvoa sitten niissä asioissa .sem
moseen on panostanu kans.

3098: On on, kyllä niissä tuota niin sehän ei välttämättä ihan 
heti avaudu ja jokku saattaa yrittää tehä jopa itselle mahotto
mia mutta sitten pitää puotta maanpinnalle että käyttää tuota 
enemmän aikaa siihen että ku huomaa että e siitä meinää tulla 
yhtään mitään, että huomaa kynä juuttuu siihen yhteen kohti ja 
 ei siitä enhän lähe mihinkähän päin ja  Niin on siinä havaitta
vissa selvästi eroja.

7:Ja sitten vastaavasti taas näitä kun on piirrustus, niin mää 
haluan nähdä sen kattoa sitten esimerkiksi noi vaikka liitoskoh
dat tai työjärjestyksen. Me käydään se sitten vielä niinku on pii
rustus, niin me käydään se niinkun läpi vielä kun on piirustus,  
niin käydään niitä vaiheita vielä läpi.

Opettaja arvioi oppilaiden 
suunnitelmien järkevyyden

Kyllä mie sanon aina suo
raan mitä mie ajattelen.  

Vaikka oppilaalle on annettu 
suunnittelu vastuu, niin olen 
käskenyt aina kysyä neuvoa.

Jokku saattaa yrittää tehä it
selle mahottomia, mutta sit
ten pitää puotta maanpinnal
le. Käyttää enemmän aikaa 
siihen että ku huomaa että ei 
siitä meinää tulla mit 

Kun on piirustus, niin käydään 
niitä vaiheita vielä läpi.
ään.

Suunnitelmat arvioidaan 
opettaja johtoisesti (H1)

Kommentoidaan oppilaiden 
suunnitelmia rehellisesti 
(H2).

Kehotetaan kysymään neu
voa suunnittelussa (H3).

Suunnittelussa opettaja 
puuttuu liian vaikeisiin rat
kaisuihin (H3).

Valmis suunnitelma käy
dään vaihe vaiheelta läpi 
(H7).

Vaihtoehtojen huomioiminen

2219: No, kyllä mie oo kasilla käyttäny sitä, että mie oon anta
nu enemmän vaihtoehtoja. Että ne on saanu toteuttaa siellä 
suunnitelmista jo, Mutta ei sillain että ne ois voinu kokonaan 
oman työn suunnitella. Että jotku oppilaat jotka mie näen että 
ne selviytyy ja suoriutuu niin mie oon antanu niille joitan va
pauksia, 

3: Ja sillä tavalla minä oon kannustanu oppilaita suunnittele
maan kun meillä on tuo vihko käytössä mihin tehhään noita pii
rustuksia. Että piirtele siinne kuvia paljon jostakin työstä mikä 
se sinun idea vois olla. Ja sitten niistä valitte semmonen työ 
mikä vois alkaa kiinnostammaan. Tietenkin me suunnittelussa 
tuossa kasi ysi luokalla kun on valinnais aine kyseessä niin 
syksyllä ensimmäiset tunnit niin me vietetään netissä. Sieltä 
etitään kaikenlaisia ideoita. Joitakin kuvia ehkä tulostetaan 
sielt, mutta katotaan paljon. Esimerkkinä kerran katottiin muu
taman oppilaan kans kello, että katotaampa löytyiskö netistä 
yhtään kellon kuvaa. Niitähän oli muutama kymmenen miljoo
naa siellä, ja ei me ihan kaikkia ehitty sieltä selailemaan sieltä, 
mutta että pyritään ottamaan eri vaihtoehtoja alussa huomioon. 

3: Ja sitten aletaan miettimään että mitenkä tämmönen onnis
tuis ja mitenkä tämmönen voitais tehä. Ja sitten myöskin näillä 
ylemmillä valinnaisaine ryhmillä varsinkin yseillä on semmonen 
että oisko niillä kotona ,jotain semmosta ,mikä vois olla niinko  
semmonen juttu.

Mie oo kasilla
antanu enemmän vaihtoeh
toja, että jotku suoriutuu niin 
mie oon antanu niille joitan 
vapauksia,

Aluksi piiretään kuvia ideois
ta ja etsitään netistä erilaisia 
ideoita, että olisi vaihtoehto
ja.

Ja sitten aletaan miettimään 
että mitenkä tämmönen on
nistuis ja mitenkä tämmönen 
voitais tehä.

Taitavat saavat vapauksia 
suunnitteluun (H2).

Suunnittelussa ohjataa 
vaihtoehtojen pohtimiseen 
(H3)

Suunnitellaan toteuttamis
tapaa (H3)



3:sano että äiti käski tehä halako laatikon, mää sanoin että se
levä, alahan suunnitteleen. Se tullee siihet tiettyyn paikkaa ja  
sen pittää olla tietyn kokonen niin aletaan sen mukkaan sitä  
touhuammaan sitä. Sitten vasta alkaa miettimään sitä mate
riaalia, että mistä semmonen kannattaa tehä. 

3:Esimerkkinä kerran katottiin muutaman oppilaan kans kello, 
että katotaampa löytyiskö netistä yhtään kellon kuvaa. Niitähän 
oli muutama kymmenen miljoonaa siellä, ja ei me ihan kaikkia 
ehitty sieltä selailemaan sieltä, mutta että pyritään ottamaan 
eri vaihtoehtoja alussa huomioon. Ja sitten aletaan miettimään 
että mitenkä tämmönen onnistuis ja mitenkä tämmönen voitais 
tehä.

3069: Kyllä. Kyllä siinä on semmosta havaittavissa, että kaikilta 
ei meinaa millään luonnistua semmonen luova ajattelu. Että 
siinä niinkun pitää konkreettisesti antaa joitain esimerkkejä ja  
malleja. 

3: Osalla, en nyt mene sanomaan kuinka suurella osalla, mutta 
osalla onnistuu vallan hienosti se oma suunnittelu, mutta ai
kaahan menee sitten näihin joita pittää patistaa, tavallaan niin
kö valamiita malleja antaa. että heijän kanssa on sitten sitä nin 
kutsuttua motivointia sitten enempi. 

7142: No joo, sitten, mää annan muutamia vaihtoehtoja. Jos 
on kyse materiaalivalinnoista niin mää ehkä kerron, että mikä 
on helppo, mikä on vaikee, mikä vois olla kiva, mutta mää niin
kun tuon useempia vaihtoehtoja hänelle niinkun tiedoksi. 

Se tullee siihen tiettyyn paik
kaa ja sen pittää olla tietyn 
kokonen niin aletaan sen 
mukkaan sitä touhuammaan.

pyritään ottamaan eri vaihto
ehtoja alussa huomioon. 

Siinä pitää konkreettisesti 
antaa joitain esimerkkejä ja 
malleja.

Aikaahan menee sitten näi
hin joita pittää patistaa, taval
laan niinkö valamiita malleja 
antaa.

Tuon useempia vaihtoehtoja 
hänelle niinkun tiedoksi.

Suunnittelu toteutetaan 
käyttötarkoituksen mukaan 
(H3).

Otetaan erilaisia vaihtoeh
toja huomioon (H3).

Suunnittelun tueksi anne
taan konkreettisia esimerk
kejä (H3).

Huonosti motivoituneille 
annetaan valmiita malleja 
(H3)

Vaihtoehtojen antaminen 
materiaalivalinnoissa(H7).

Olosuhteet rajoittavat

2: mutta kyllä mie koen että se homma se leviää käsiin mulla 
näissä tiloissa, Mulla on aika vaikiasti valvottavat  tilat,  että 
tässä ei ole näköyhteyttä tilojen väillä. ja se on semmonen tila
kohtanen, nää on kaikki jutut varmaa silleen vähän yksilöllisiä, 
juttuja. Että jos mie annan niille liikaa vapauksia, niin mie en 
vain pysty niitä opettammaan, en kerta kaikkiaan. Mulla ei niin
kö riitä rahkeet kaikkeen,sitten ne tekevät omat ratkasunsa ja 
etenevät työssään ja pilaavat työnsä ja sitten menee rahat 
hukkaan materiaaleista. ja kaikki

2055: No sehän on opettajalle kauhean helppo. Kun saa olla 
luokkatilassa. Se on tosi helppo niinkun tila. Normaaliin tekni
sen työn tilaan verrattuna. Kyllä mun mielestä oppilaatkin on 
sen ihan ok ottanu. Oon pyrkiny käyttämään sitä sillon kun on 
jotain remontteja tai jotain poikkeuksellista, että ei ole tuolla 
pystynyt tekemään. Tai sitten jos on ollu joitain sijaisuuksia niin 
sitten mie oon saattanu antaa jollekin sijaiselle ohjee, että on 
pystyny hyödyntään sen oman läsnäolemisen täällä.

Näissä tiloissa homma leviää 
käsiin jos antaa liikaa va
pauksia, ei vain pysty opetta
maan ja valvomaan.

Luokkatila on tosi helppo ja 
oppilaatkin on ottanu sen 
ihan ok.

Vaikiasti valvottavat tilat vä
hentävät vapauksia suun
nittelussa (H2)

Suunnitellaan erillisessä 
luokkahuoneessa (H2).

Suunnittelu prosessin vaiheiden opetusta

1258: No minulla on vähän semmonen näkemys, että että tuo
ta niillä ei niinkun siihen suunnitteluun oo oikeen kauhian pal
jon oo sillä tavalla valamiuksia mitä mitä minä käsitän ja nään 
siinä asiassa, että siinä tarvii niin mahottoman paljon sitä oh
jausta ja tukea. Mutta sitten taas niissä kahessa muussa niin 
kyllä ne aika tavalla yhtä tärkeitä sitten on. Ehkäs se valmista
minen on kuitenkin se tärkein. Kun No. Se on siinä on se ehkä 
niinpäin.

3119: Että sehän ei välttämättä lopu se suunnittelu siihen että 
oppilas piirtää vihkoon jonkun työn vaan sitten mie oon sano
nukkin että ei se haittaa vaikka sie teitkin sen omanlaisen työn 
sitten Mikä siitä suunnitelmasta ja mikä se alunperäinen suun
nitelma sitten oli . Ei se mitään haittaa saa se poiketa. Sinä 
suunnittelet sitä työtä tehessäs siihen jotain lisää tai jotain  
poistoa siitä

Siinä tarvii niin mahottoman 
paljon sitä ohjausta ja tukea. 

Sinä suunnittelet sitä työtä 
tehessäs siihen jotain lisää 
tai jotain poistoa siitä

Suunnitteleminen vaati pal
jon tukea ja ohjaamista 
(H1).

Suunnittelu jatkuu valmista
misen ajan (H3)

5212: Sama se on sit viel näissäki, et vaik sää oot osat ja muut 
tehny niin totta kai sun täytyy  sit tulee tilantei esiin, et jos sää 
oot tehny jonku homman ja sää huomaat sit viel siin vaihees et  
ei tää nyt oo ehkä ihan järkevä. Et sää saat tehdä muutoksii  
niihin hommii viel vähän ja miettii et ei tää alkuperäinen suun
nitelma, tosa kohtaa pidäkkään oikeen hyvin paikkaansa. Tai 
tulee joku vastaan, et ei pystykkään sitä tekemään tällä systee
mil, joku kone on vaik rikki ja sit sää mietit et miten muuten 
mää selviin täst hommast. Sää huomaat sit viel et ei tää nyt oo 
ehkä ihan järkevä. Et sää saat tehdä muutoksii niihin hommii 
viel vähän ja miettii et ei tää alkuperäinen suunnitelma, tosa 
kohtaa pidäkkään oikeen hyvin paikkaansa.

7075: Meillä on seiskaluokkalaisilla vihot, joihin tehdään jonkin 
tasoinen suunnitelma. Se on sitten aivan sama minkälainen se 
on se suunnitelma. Syksyllä kun ne tulee tai sitten kun tulee 
tää vaihto, niin me alotetaan silleen että me piirrellään vaan 
niitä ideoita, ennen sen työn aloittamista.

7074: No siis suunnittelussa, ennen aloittamista pitää olla  
suunnitelma. 

8349: No tota. Kauheen vaikee sanoo. Siis omassa opetukses
sa niin sitten tota ihan peruskoulun loppuvaiheessa semmo
sessa päättötyövaiheessa, niin silloin mää annan sen mahdol
lisuuden edetä sitä omaa tapaansa ja olennaista siinä on 
myöskin sitten niinku, että he itse tunnistaa sen oman tapansa 
ja sitten kirjoittaa tässä arviointiraportissa siitä, että mitenkä 
tää juttu on edennyt. 

8101: Joo, kyllä sitä joutuu kertaamaan paljon. Mulla on sella
nen tietty kaavio, jolla mää oon opettanu oppilaille, että miten  
se suunnitteluprosessi etenee. Mitä vaiheita siinä on. Oikees
taan seitsemännellä luokalla mää käyn sen vaiheistuksen. Tai 
sen kaavion mukaan sen suunnitteluprosessin etenemisen. 

8Se on tämmönen hyvin, oppilaille opetettava prosessi on hy
vin lineaarinen. Tämän vaiheen jälkeen tehdään tämä, että vä
hemmän tulee semmosia feedbackejä tai paluita alkuu, että ai
kataulullisista ja ym. syistä homman pitää edetä rivakasti. Sitä 
prosessia että ideoinnin jälkeen tulee se valintavaihe ja kriitti
sen arvioinnin vaihe ja sen jälkeen vasta sen valmistuksen vai
he, niin kyllä sen se mitä, joka ainoassa suunnittelu projektissa 
joutuu käymään läpi. Ton ikäsillä on tapa mennä aina sen en
simmäisen idean pohjalta, että ei sitä sitten kriittisesti tutkailla 
välttämättä.

8078: Sitten vanhemmilla oppilailla on niinkun koko tää suun
nittelu tai käsityöprosessi pohjaa siihen ideaan ja suunnitteluun 
ja tietysti siinä alku suunnitteluvaiheessa niin jo opettaja pystyy 
kokemuksellaan, tai mää pystyn kokemuksellani näkemään, 
että tossa kohtaa on noita kriittisiä pisteitä, mutta en mää niihin 
siinä alkuvaiheessa vielä mene, vaan sitten myöhemmässä 
vaiheessa niinkun omina kokonaisuuksina sitten ratkotaan 
semmosia ongelmia, koska siinä on tärkeetä, että päästää sitä  
visiota toteuttamaan, että ei rajoteta liikaa alkuvaiheessa.

Sää huomaat sit viel et ei tää 
nyt oo ehkä ihan järkevä. Et 
sää saat tehdä muutoksii nii
hin hommii viel vähän ja 
miettii et ei tää alkuperäinen 
suunnitelma, tosa kohtaa pi
däkkään oikeen hyvin paik
kaansa.

Alotetaan silleen että me piir
rellään vaan niitä ideoita.

Ennen aloittamista pitää olla 
jonkin tasoinen suunnitelma.

niin silloin mää annan sen 
mahdollisuuden edetä sitä 
omaa tapaansa
olennaista että he itse tun
nistaa sen oman tapansa ja 
sitten kirjoittaa tässä arvioin
tiraportissa siitä

Mulla on sellanen tietty kaa
vio, jolla mää oon opettanu 
oppilaille, että miten se suun
nitteluprosessi etenee. 

Oppilaille opetettava proses
si on hyvin lineaarinen. 
Vähemmän tulee semmosia 
paluita alkuu, että aikataulul
lisista ym. syistä homman pi
tää edetä rivakasti.:

Opettaja pystyy kokemuksel
laan näkemään, että tossa 
kohtaa on noita kriittisiä pis
teitä, joita sitten myöhem
mässä vaiheessa ratkotaan. 
On tärkeetä, ettei visioita ra
joiteta liikaa alkuvaiheessa.

Suunnitelmaa saa muuttaa 
valmistamisen aikana (H5)

Suunnittelu aloitetaan 
ideoimalla (H7).

Valmistamista ennen suun
nitellaan (H7)

Tärkeintä löytää oma tapa 
suunnitella (H8).

Opetellaan suunnittelupro
sessin kulkua 
kaaviosta(H8).

Suunnittelu etenee ideoin
nin, valinnan ja kriittisen ar
vioinnin kautta valmistuk
seen (H8).

Suunnittelua ei rajoiteta lii
kaa alkuvaiheessa (H8).

Ideoinin opetusta

3297: Näitä niinkö käytetään apuna ja myöskin muuta kirjalli
suutta käyttää apuna suunnittelussa, mutta nämä on minusta 
niinkö aikasempien oppilaitten tekemät piirustukset niin näitä 
tykkää oppilaat itte tutkailla että näistä niinku löytäää niinkun 
ideoita ja samalla oppivat sitä miten työt suunnitellaan. 

3056: Ja sitten myöskin näillä ylemmillä valinnais aine ryhmillä  
varsinkin yseillä on semmonen että oisko niillä kotona ,jotain  
semmosta ,mikä vois olla niinko semmonen juttu. Niinkö 
muuan oppillas sano että äiti käski tehä halako laatikon, mää 
sanoin että selevä, alahan suunnitteleen

Muuta kirjallisuutta apuna 
suunnittelussa ja aikaisem
pien oppilaiden tekemät pii
rustukset.

Oisko niillä kotona ,jotain 
semmosta ,mikä vois olla 
niinko semmonen juttu. 

Mallit apuna suunnittelussa 
(H3)

Suunnitteluun ideoita kotoa 
(H3)
Otetaan kodit mukaan 
suunnitteluun (H3).



3107: . Mie oon siihen panostanukki, että sieltä harrastusten 
kautta saapi semmosia hyviä ideoita. Mitä sinä harrastat? Kun 
tulevat suunnittelemaan sitä työtä. ottaa sen mukaan aina siel
tä.

3050: Tietenkin me suunnittelussa tuossa kasi ysi luokalla kun 
on valinnais aine kyseessä niin syksyllä ensimmäiset tunnit  
niin me vietetään netissä. Sieltä etitään kaikenlaisia ideoita.  
Joitakin kuvia ehkä tulostetaan sielt, mutta katotaan paljon. 

3047: Ja sillä tavalla minä oon kannustanu oppilaita suunnitte
lemaan kun meillä on tuo vihko käytössä mihin tehhään noita 
piirustuksia. Että piirtele siinne kuvia paljon jostakin työstä mi
kä se sinun idea vois olla. Ja sitten niistä valitte semmonen työ 
mikä vois alkaa kiinnostammaan.

4088:Liian vähän. Mää koitin aina tuota sitä mainostin että ois  
tuonu sellasen mitä kotona tarvitaan tai . Mutta ne oli harvoja, 
mutta ilahduttavia poikkeuksia, jotkut jopa toi piirustuksetkin, 
isän kanssa tehdyt, mutta niitä oli vähän.

7173: Kyllä sillain, että joskus käydää sellaisia ideariihiä läpi, 
että joku saa niinku esitellä oman  ideansa. Mutta mää oon sil
lä tavalla antanu niille siinä alussa aikaa, että ne saa itse oma
toimisesti käydä niitä keskusteluja, että ne jokka on uteliaita 
niin voi sitte ja ne jokka on vähemmän uteliaita vähän arkoja, 
voi sitten pitää sen omana tietonansa, mutta että sitä jaettas si
tä tietoa, ja tehtäis, ehkä vähän tiimeissa sitä ja tiimityönä 
suunniteltais sitä sitten.

8: Että en mää niinkun nää siinä että on hirveesti tarpeellista 
sen enempää. Aika paljon on tämmösiä enemmän suunnittelua 
sisältäviä töitä, niin tehdään silleen kakvaiheisesti tai silleen 
kaksvaiheisesti, että otetaan myöskin kotiväki siihen ideointii  
vaiheeseen, että haetaan sieltä kotoa nousevia tarpeita mu
kaan.

8182: . Silleen mää oon pyrkiny tukemaan sitä oppilaiden har
rastuneisuutta, että nää ylemmillä luokilla olevat tehtävän an
not ja tehtävät on semmosia että se instruktio on niin vapaa, 
että he pystyy tekemään sen koulutyön siten, että se tukee 
heidän omaa harrastuneisuuttaan. Kyllä niissä tämmösiä yhte
neväisyyksiä on.

8190: Joo, tosi paljon. Se on jokavuotinen juttu kun kahdek
sannella luokalla suunitellaan jotain metallitekniikantyötä, niin 
jos siinä ryhmässä sattuu skeittari olemaan, niin kyllä niitä 
skeittiramppeja edelleenkin suunnitellaan ja piirretään, että kyl
lä se on hirveen yleistä.

8090: Aika paljon on tämmösiä enemmän suunnittelua sisältä
viä töitä, niin tehdään silleen kakvaiheisesti tai silleen kaksvai
heisesti, että otetaan myöskin kotiväki siihen ideointii vaihee
seen, että haetaan sieltä kotoa nousevia tarpeita mukaan. Jo 
ihan viidennelläkin luokallakin suunnittelutehtävä menee koti
läksynä kotiin että keskustellaan vanhempien kanssa. Samoin 
mennään seiskalla ja kasilla ja ysillä myös.

sieltä harrastusten kautta 
saapi semmosia hyviä ideoi
ta

Ensimmäiset tunnit niin me 
vietetään netissä. Sieltä eti
tään kaikenlaisia ideoita. 

Sillä tavalla oon kannustanu 
oppilaita suunnittelemaan, 
että piirtele vihkoon kuvia 
paljon ideoista ja valitte sem
monen työ, mikä vois alkaa 
kiinnostamaan.

Mää sitä mainostin että ois 
tuonu sellasen mitä kotona 
tarvitaan, mutta ne oli harvo
ja poikkeuksia

ideariihiä läpi, saa esitellä 
oman  ideansa tai omatoimi
sesti

Aika paljon tehdään kaksvai
heisesti, että otetaan myös
kin kotiväki ideointi vaihee
seen. Haetaan sieltä kotoa 
nousevia tarpeita mukaan.

oon pyrkiny tukemaan sitä 
oppilaiden harrastuneisuutta 
tehtävät on semmosia että 
se tukee heidän omaa har
rastuneisuuttaan

Kahdeksannella luokalla jos 
on skeittari niin ramppeja 
suunnitellaan koko ryhmäs
sä.

Enemmän suunnittelua sisäl
tävissä töissä otetaan kotivä
ki mukaan ideointiin.

Suunnitteluun ideoita har
rastuksista (H3)

Käytetään internettiä 
ideoinnin tueksi (H3).

Ideoidaan piirtelemällä vih
koon paljon kuvia (H3).

Kotoa harvoin ideoita suun
nitteluun (H4).

Ideointia ryhmässä (H7)

Ideoinnissa otetaan kotiväki 
mukaan (H8).

Suunnittelutehtävät mah
dollistavat harrastusten tu
kemisen (H8).

Ryhmä vaikuttaa suunnitel
taviin tuotteisiin (H8).

Suunnittelutehtäviä ideoi
daan kotiväen kanssa (H8)

Suunnitelmien esitystapojen harjoituttaminen
Piirustusten tekeminen

2039: Mutta on myöskin tehty siten että on opeteltu teknistä 
piirtämistä. Että työkalua hiottu, että se tavallaan onnistuis.

On opeteltu teknistä piirtä
mistä.

Tekninen piirustus: mitta
kaava, käännöt, mitat (H2)

2040: Siinä on ollu tavoitteena se, että ne sais suurinpiirtein 
mittakaavaan piirrettyä työn ja siitä olis ne kolme eri projektio
ta. Että silloin se viesti tulee niinko mulle, että mitä ne on siihen 
hahmotellu.

2069: No kyllä kait minusta tuntuu että ei ne vaatimukset niin  
isoja niissä ole että  tarvis alkaa eriyttämään. Ihan samalla  
kaavalla. Joillekin se piirtäminen on tuskaista, mutta jos auttaa 
niin kyllä se siitä yleensä sitten etenee.

3004: Me tehään ensinä työ ja sitten piirustukset. JA siitä 
eteenpäin vihkot, mihin tehään piirustukset etukätteen. Omista 
töistä, mitä sattuu olemaankin.
...Mittakaavaan totta kai. Tuossa luokanopettajilta kuulin, että 
viitosille ei ole vielä opetettukaan mittakaavaa. Tuli sitten niin
kun minun opettamana heille se mittakaava asia että mikä se 
on.

3291: käydään läpi että niin katotaan mallia täällä meilä on 
muutama kansio näitä, satoja. Mikkä oppilaat on piirtäneet mil
limetripaperille piirustuksia. Nää on erikseen arvioitu, että tääl
lä on joku saanu ok merkinnän ja jollakin on saattanu olla
M:Piirretäänkö ne. Ne on aina mittakaavassa ne
H: Mittakaavassa tietenkin
M: Onko siinä käännöt vielä, että on niinkö yheltä suunnalta ja 
toiselta suunnalta
H: Kyllä. Kol, kaikki mitat täytyy löytyä piirustuksesta. Näitä 
niinkö käytetään apuna ja myöskin muuta kirjallisuutta käyttää 
apuna suunnittelussa,

4040: Ensinnäkin sanoisin että meillä oli sitä enemmän kun 
keskimäärin. Koska me tehtiin työpiirrustuksia. Ensinnäkin tuo
ta meillä oli työpiirrustuksien tekoa varmasti enemmän kuin ny
kyäänkään on, koska mää tykkää siitä. Itse oon hyvä piirtä
mään, niin. Tietysti piirtäminen ja tekninen piirtäminen on eri 
asia, mutta tiesin että tekninen piirtäminen tulee vastaan en
nemmin tai myöhemmin tuolla toisella asteella. Niin sitä oli 
meillä paljon enemmän kuin lääkäri määräsi ja tuota se painot
tu siihen työpiirrustusten tekoon. 

5121: No suunnittelus on se just se kun sää käyt sen koneen
piirrustuksen ja sää oot sitä seiskalla käyny läpi ja sää käyt sitä 
yhdeksännellä luokall, se koneenpiirustushan on mun mieles
tä. Koska sen opettajan tehtävänähän se ei oo siinä vieressä 
olla koko aja ohjaamassa, et nyt sää teet noin ja noin vaan sää 
luot semmosen pohjan, että se kaveri pystyy tekemään sen pii
rustuksen. Mut sun täytyy tietyst jossain vaiheessa opettaa se, 
miten se koneenpiirustus tehdään. Sää tiedät, että sää otat riit
tävän monta kuvantoa siitä asiasta, ja sit otat ne kuvannot mit
kä on ne oleellisimmat kuvannot,et piirrä mitää turhaa sinne. 

6061: Peruskurssit teen aika pitkälle valmiitten oheitten mu
kaan, opetellaan lukemaan ohjeita, niit kaavakuvia ja tämmös
tä ja niitten mukaan

7110: Mutta mää ajattelen, että ei se kertaus huono juttu ole. 
Se on vähän sama kuin työturvallisuudesta puhuttaessa. Sitä 
pitää vain jaksaa jankuttaa, niin se menee sitten loppupeleissä  
perille ja ne oppii sitten. 

7078: Mutta siinä vaiheessa kun siirrytään puupuolelle ja teh
dään korulipasta, niin sitten tulee tää projektiopiirustu, se on 
niinkun seiskaluokalla tällaset teknisen piirrustuksen perusteet. 
Sitten kasiluokalla on kertausta, eli piirretään uudestaan tämä 
projektio piirrustus mutta silloin on eri aihe silloin CD/DVDteli
ne projektiopiirrustuksena. 

7: Ja sitten kun tuo tuolta oikeasta elämästä jonkun valmiin  
piirrustuksen, vaikka nyt talon piirrustuksen, taikka koneenpiir
rustukset. Sitten ne niinkun oppii, että miksi sitä niinkun teh
dään. Kun moni pitää sitä vähän niinkun turhana, että miksi ei 
voida jo aloittaa.

7320 :Niin, niin ,joo, kyllä. Mutta se tavallaan että sää pystyt  

Olis ne kolme eri projektiota. 

Ei ne vaatimukset niin isoja 
niissä ole että  tarvis alkaa 
eriyttämään. Ihan samalla 
kaavalla.

Vihkot, mihin tehään piirus
tukset etukätteen.

Mittakaavaan totta kai.

Kyllä. Kol, kaikki mitat täytyy 
löytyä piirustuksesta

Ensinnäkin tuota meillä oli 
työpiirrustuksien tekoa var
masti enemmän kuin ny
kyäänkään on.

Sää käyt sen koneenpiirrus
tuksen

Peruskurssit opetellaan luke
maan ohjeita ja kaavakuvia

Sitä pitää vain jaksaa jankut
taa, niin se menee sitten lop
pupeleissä perille ja ne oppii.

Sitten tulee tää projektiopii
rustus.

Kun näyttää oikeasta elä
mästä jonkun valmiin piirrus
tuksen, ne oppii, että miksi 
sitä niinkun tehdään.

Mutta se tavallaan että sää 
pystyt ohjaamaan niin se on 

Annetaan kaikille samat 
vaatimukset (H2).

Tekninen piirustus: mitta
kaava, käännöt, mitat (H3)

Tekninen piirustus: mitta
kaava, käännöt, mitat (H4)

Tekninen piirustus: mitta
kaava, käännöt, mitat, osa
luettelo (H5)

Peruskurssilla opetellaa pii
rustusten lukemista (H6)

Yksityiskohtien kertaami
nen toistamalla (H7).

Projektiopiirustus paperille 
(H7)

Esimerkit koulukontekstin 
ulkopuolelta (H7).

Suunnittelua voi ohjata kun 
suunnitelma on paperilla 
(H7).



ohjaamaan niin se on sulle tavallaan tosi tärkeetä, että ajatus  
on paperilla. Niin silloin sitä niinkun pystyy viemään, asettaan 
joitain asioita kyseenalaiseks tai etsimään jotain problematiik
kaa, ongelmakohtaa jostain valmistusmenetelmästä.

sulle tavallaan tosi tärkeetä, 
että ajatus on paperilla. 

Mallintaminen

7: Ja sitten ysiluokalla, kun sitten saa vähän sitä omaa projek
tia vetää tai tehdä, suunnitella sellaisen laajemman työn, joka 
olis niinkun tämmönen vähän niinkun tämmönen päättötyö ysi
luokkalaisilla. Niin silloin mää edellyttäisin vähän niinkun tieto
koneella tehtyä suunnitelmaa. Mahdollisesti joku googlen  
skechtuppi tai joku tällanen, missä vähän niinkun on sitten mal
linnettu, se täytyis olla sillä tavalla suunniteltu huolellisesti.

7094: Kyllä se motivointi on välillä vaikeeta kun ne on tottunu 
tekemään tietokoneella aivan muuta kuin piirtämään. Ja ne te
kee kaikkea muuta mielellään, kuin piirtää tietokoneella. Että 
tietokone työkaluna, että se on välistä vähän hämärä. Voi olla 
että oppilaan on helpompi hahmottaa paperilla se asia. Tai sit
ten, jonkun pienoismallin kautta.

7097: Mutta silloin jos tehdään metallista vaikka joku levytyö, 
niin kyl mää pyydän oppilasta mallintamaan sen ensiksi pahvil
le ja taittamaan sen pahvin ensin, ennen kuin piirretään peltile
vylle.Koska rahaa on vähän ja sitä materiaalia ei voi mennä 
taitteleen ihan mistä kohti vaan, se pitää onnistua sitten. Ja yl
lättävää kyllä, oppilailla ei kaikilla sitä kolmiulotteista hahmotta
miskykyä ole. Ja se tulee vasta ehkä myöhemmin.

Ysiluokkalaisilla. mää edel
lyttäisin vähän niinkun tieto
koneella tehtyä suunnitel
maa. Mahdollisesti joku 
googlen skechtup tai joku täl
lanen.

Jonkun pienoismallin kautta.

Pyydän oppilasta mallinta
maan sen ensiksi pahville ja 
taittamaan sen pahvin ensin.

3d mallintaminen (H7)

Pienoismallit (H7)

Pahvimallit (H7)

Käsityksiä valmistustaidosta
Työstötaitoja

2085: Valmistustaito on sitä miten osaa toteuttaa tuotoksen 
annettujen ohjeitten pohjalta. Eihän ne osaa tehä oikeen mi
tään jos niitä ei opeteta. Että kyllähän oppilaalla on vaikeaa se 
oikeanlainen tekeminen jos sille ei anneta opastusta, kyllä se 
oikein tekeminen on tärkeää. Ja siihen liittyy kauhian tärkeänä 
se että kuinka hyvin kuuntelee. Eli onko tämä opettajan ja op
pilaan välinen yhteys auki. Jos se ei toimi . Elikkä jos se oppi
las touhuaa kaikenlaista niin vaikka se oiski taitava niin se on 
kauhian olennainen asia se kyky vastaanottaa tietoa. Rauhot
tua ja kuunnella.

2073:  Kait se on sitten sitä konkreettista tekemistä sitten.

4082 :No sehän on alusta loppuun koko linja. Sehän on mate
riaalivalinnasta pitää katsoa vähän mistä tekee , siihen miten 
sitä tekee ja loppuviimeistely,  ja päämäärä mielessä mitä var
ten ollaan tekemässä tai mitä ollaan tekemässä.  

5183: Sen jälkeen sää voit ruveta tekemään noit hommii. Ala
koulun puolellahan se on just sitä, et sää opit tietyt käsityöväli
neet tuolta mitä on käytössä, mitä käytetään missäkin, ja sää 
osaat käyttää niit konei.

7: Hallitsee työn tai tuotteen keskeiset valmistusmenetelmät, 
elikkä nää tekniikat. Ja sitten niinkun lopuksi viimeistelee työn
sä huolellisesti 

7: Mitoittaa valitsemansa materiaalin oikein. Ne on niinkun jo 
sellaisia opittuja asioita.

8: Ja sitten kun siitä mennään eteenpäin ja ruvetaan työstä
mään sitä materiaalia niin tietysti taito erilaisista tekniikoista, 
että mitenkä putkea voidaan katkaista, taikka lautaa saada 

Valmistustaito on sitä miten 
osaa toteuttaa tuotoksen an
nettujen ohjeitten pohjalta.

Kait se on sitten sitä konk
reettista tekemistä sitten.

Miten sitä tekee

Et sää opit tietyt käsityöväli
neet, mitä käytetään missä
kin, ja sää osaat käyttää niit 
konei.

Hallitsee valmistusmenetel
mät.

Mitoittaa valitsemansa mate
riaalin oikein

Valmistustaito on erilaisten 
välineiden käyttötaitoa.

Valmistustaito on ohjeiden 
mukaista tekemistä (H2)

Valmistustaito on konkreet
tista tekemistä (H2).

Valmistustaito on tekemi
sen taitoa (H4).

Valmistustaito on tietoa 
työkalujen käyttötarkoituk
sesta (H5)

Valmistustaito on työkalu
jen käyttötaitoa (H5)

Valmistustaito on menetel
mien hallintaa (H7).

Valmistustaito on mitoitus
taitoa (H7).

Valmistustaito on työkalu
jen käyttötaitoa (H8)

poikki. Se kun vaihtoehtoja on olemassa niin monenlaisia, niin 
mikä se on tähän omaan juttuun sopiva, niin se tää on yks 
olennainen taito, Kun sitten mennään siihen konkreettiseen 
työskentelyyn niin sitten tää välineitten käyttötaito

Turvallista työskentelyä

3: kyllä tuo turvallinen työskentely. Nämä työturvallisuus ohjeet 
käyään pari kertaa vuojessa läpi kaikkien ryhmien kanssa. 
Sieltä sitten aina sillon tällön kun tulee vastaan jotain tilannetta 
 katotaan että mikäs meni pieleen . Että ei tulis vahinko itselle 
eikä toiselle.

5191: Eli koneitten käyttö on tietysti oleellinen osa näit, et sää 
hallitset yläkoulunpuolel näit koneita, sillä tavalla että sää 
osaat käyttää niitä oikeen, ja sit sää osaat toimia häiriötapauk
sessa sen sattuessa toimia oikein.Ja toinen puoli tästä valmis
tushommasta on tietysti se että on se sosiaalinen taito, se täy
tyy olla hanskas.

8:ja ihan käytännön työssä korostuu nää turvallisuus asiat, että 
kun on olemassa tietoa turvallisuusdesta asioista niin miten se 
siirtyy taidoksi elikkä muuttuu toiminnaksi, niin tää on yks taito.

turvallinen työskentely

Ja toinen puoli tästä valmis
tushommasta on tietysti se 
että on se sosiaalinen taito, 
se täytyy olla hanskas.

Valmistustaito turvallisen 
työskentelun taito

Valmistamisen taito on tur
vallista työskentelyä (H3).

Sosiaalisuus on osa valmis
tustaitoa (H5).

Valmistustaito on turvallista 
työkentelyä (H8).

Arvostusta ja asennoitumista

3225: Valmistamisen, tekemisen taito… Tekemällä oppii. Se
hän meillä on ollu mottona kyllä. Siihenki tekemiseen liittyy 
semmonen kyllä, että oppilas on motivoitunu siihen työhön mi
tä hän tekeepi ja se työn tekeminen tapahtuupi turvallisesti se 
on yks semmonen mihin minä kovastikkin panostan 

7350: Joo se on niinkun pakko kuitenkin, että se vähäsen toi
mii niinkun se kriittisyys se toimii siinä niinkun jarrumoottorina 
sille tekemiselle, että siitä tekemisestä ei tule se itse tarkoitus, 
vaan siitä taidosta tai siittä kriittisyydestä tulis sitten se kasva
va tekijä, koska ilman sitä kriittisyyttä siihen tekemiseen. Ei oi
keen, mää en nää siinä sellasta  niinkun että tavallaan se taito 
siihen tekemiseen kasvais. Vaan siinä pitää olla tätä kriittisyyt
tä arviointia. Siihen tekemiseen, omaan tekemiseen niin silloin 
se oppilas voi tarkastella sitä omaa tekemistään sen kautta.

7: ja sitten tää mikä liittyy asenteisiin, niin antaa arvon omalle 
työlleen ja on siitä sitten ylpeä. Vaikka se nyt ei joltain kohtaa 
ei vastaa suunnitelmaa, niin silti kuitenkin on tyytyväinen siihen 
työskentelyynsä. Se on niinkun sen valmistuksen niinkun jon
kinasteinen taidon mittari, että tästä tuli nyt tällanen, että tää 
on mun mielestä hyvä ja enskerralla tulee vielä parempi. Että 
on niinkun tavallaan saavuttanu sen oman tasonsa. Siltä osin. 
Liittyen ehkä siihen omaan arviointii myöskin.

7: Arvioi omaa tekemistä, siis kokoajan sillain, että on kriittinen 
sen oman tekemisensä suhteen ja korjaa, sitten mahdolliset, 
epäkohdat. Jos on suunnittelussa tullut, joku, virhe, niin korjaa 
sitä, niinkun sitten valmistuksen aikana, niitä asioita, että osaa 
niinkun arvioida sen missä menee pieleen. 

Valmistamisen, tekemisen 
taito… Tekemällä oppii ja op
pilas on motivoitunu siihen 
työhön mitä hän tekeepi

Kriittisyys toimii jarrumootto
rina tekemiselle, että siitä tai
dosta tai kriittisyyydestä tulis 
sitten se kasvava tekijä.Kriit
tisyyttä tekemiseen, että ta
vallaan se taito siihen teke
miseen kasvais.

Antaa arvon omalle työlleen, 
jonkinasteinen taidon mittari.

On kriittinen sen oman teke
misensä suhteen.

Valmistamisen taito kehit
tyy tekemällä (H3)

Kriittisyys tekemiseen teke
misentaidon kehittymisen 
ehto (H7)

Valmistustaito ilmenee 
oman työn arvostuksena 
(H7).

Valmistustaito on itsekriitti
syyttä (H7).

Materiaalitietoa

4082 :No sehän on alusta loppuun koko linja. Sehän on mate
riaalivalinnasta pitää katsoa vähän mistä tekee , siihen miten 
sitä tekee ja loppuviimeistely,  ja päämäärä mielessä mitä var
ten ollaan tekemässä tai mitä ollaan tekemässä.  
 
7: Osaa tehdä itse materiaali valintoja.

8115: No siihen tietysti liittyy taito tai tieto materiaalin ominai
suuksista. Mitä mistäkin materiaalista voi valmistaa ja mihin se 
soveltuu. Ja sitten kun se materiaalinen tieto on olemassa niin 
sitten se tietynlainen valinnan tieto, että mistä kannattaa tehdä 
tietynlaisia juttuja. 

Sehän on materiaalivalinnas
ta

Osaa tehdä itse materiaali 
valintoja.

Valmistamisen taitoon kuu
luu taito ja tieto materiaalin 
ominaisuuksista.

Valmistustaito on materiaa
lituntemusta (H4)

Valmistustaito on materiaa
litietoa (H7).

Valmistustaito on materiaa
litietoa (H8)

Kokonaisuuden hallintaa



4082 :No sehän on alusta loppuun koko linja. Sehän on mate
riaalivalinnasta pitää katsoa vähän mistä tekee , siihen miten 
sitä tekee ja loppuviimeistely,  ja päämäärä mielessä mitä var
ten ollaan tekemässä tai mitä ollaan tekemässä.  Että se ei nyt 
oo vaan semmonen että se on siellä kaapissa ja sitten se nos
tetaan sieltä ja nikkaroidaan sitä kaksi tai kolme tuntia ja laite
taan sinne kaappiin takaisin vaan se on  niinkun pitempi pro
sessi.

6077:On se niinkun. Hyvin pienistä asioista lähtee kaikki liik
keelle ne eroaa heti siinä että kun toisestä näkee heti että se 
tietää mitä se tekee, se ymmärtää kaikki mitä siinä tavallaan  
tapahtuu ja se etenee sen mukaan. Se ymmärtää vähän niin
kun koneitten käytöstä vähän niinkun turvallisuus näkökulmas
takin. Mitä siinä mehnää vaikka ei sählää niin paljon vaikka ois 
muutenkin semmonen kaveri, että rauhottuu vaikka ois kum
monen sählä muuten tunneilla niin jos täällä on taitava, niin sil
loin on tapana keskittyä siihen. Kyl se niinkun tavallaan näkee 
että niinkun ymmärtää ne työvaiheet että mitä siinä tehdään, 
ymmärtää miten se työ etenee. Kun taas toinen kaveri se te
kee, se antaa ohjetta että ensin höylätään toi ja sitten saha
taan ja mitä tehdäänkin niin se ei tavallaan hahmota sitä itte, 
että miks tehdään näin. Se niinkun mun mielestä selkeesti 
eroaa, että toisilla on heti selkee punainen lanka että missä 
mennään

7125: No, niin. Kyllä siis sillon niin kun päästetään tavallaan 
oppilas irti, että on niinkun ikäänkuin vapautettu siitä ohjaami
sesta ja kontrollista, niin kyllä mää niinkun edellytän että oppi
las hahmottaa tuotteen kolmiulotteisesti.

7: Osaa hallita sen työprosessinsa, eli aloittaa oikein, oikeilla 
menetelmillä, oikeilla välineillä. 

Päämäärämielessä mitä var
ten ollaan tekemässä.

se tietää mitä se tekee, se 
ymmärtää kaikki mitä siinä 
tavallaan tapahtuu ja se ete
nee sen mukaan,heti selkee 
punainen lanka että missä 
mennään

hahmottaa tuotteen kolmi
ulotteisesti.

Osaa hallita sen työproses
sinsa,

Valmistustaito on päämää
rätietoista tekemistä (H4)

Taitavuus on tekemisen 
hahmottamista (H6)

Tuotteen kolmiulotteista 
hahmottamista (H7).

Valmistustaito on työpro
sessinhallintaa (H7).

Oppimistehtävien valikoiminen
Työt valikoimalla perustekniikoita palveleviksi

1172: No silleen jos ajatellaan että se on niin paljon 
ryhmästä ,mutta jos on tosi heterogeeninen ryhmä niin sillon 
siellä on tosiaan vielä se ryhmä joka ei oikeestaa selviydy ol
lenkaan ilman sitä ohjaamista ja ilman. Neuvomista. Ja siihen 
minä oon kyllä omasta mielestä niin löytäny sellansen hyvän 
keinon, että jos meillä on sama työ se keino että ne heikoim
matkin pysys mukana niin on että tehhään tavallaan vaiheittain  
sarjatyönä että ne kaikki joutuu tekemään sen yhtäaikaisesti  
sitten. Jos otetaan joku jakkaran tekeminen jossa pittää käyt
tää sirkkeliä vannesahaa, porakoneita ja tämmösi ja talttpora
konetta että ne niinku tekee vuorollaa ja siinä on vieressä niin
ku kahtomassa koko ajan se niin
sillon kaikki nämä heikoimmatki pääsee ja saa sen tehtyä että 
niille jää vain se viimeistely vaihe siinä Siinä niinkun tehtäväk
si, että. Mutta jos ei oo tätä mahollisuutta( vaiheistettuun sarja
työhön)  niin kyllä se sillon on sitä aikaa järjestettävä muilta  
pois ja käytettävä näihin heikompiin.

2170: Seiskalla ja kasilla mie oon teettäny samoja töitä, jotta 
ne oppilaat oppisivat perustekniikat ja talontavat. Ja semmo
sen tietynlaisen kulttuurin

2104: No tuota. Kyllä meillä tietynlainen opetussuunnitelma 
pohja on jonka mukkaan me pyritään käymään ne tietyt osa
alueet läpi. Siinä on näitä perustekniikoita joita haluais, että  
oppilaat sisäistäs jotenkin.

3193: Jaa, jos jotain asiaas on aikasemmin opiskeltu niin 
tuota ,otetaan nyt sahaaminen niin otetaan niin palautetaan sil
lä tavalla mieleen että mietitään, että mikä se työ oli silloin.  
Sen työn ne niinko paremmin muistaa, että mikä se työ oli sil

Jos meillä on sama työ niin 
heikoimmatkin pysyy muka
na. Tehhään vaiheittain sar
jatyönä että ne kaikki joutuu 
tekemään yhtäaikaisesti.

Jos ei oo tätä mahollisuutta 
niin sillon on järjestettävä ai
kaa muilta pois ja käytettävä 
näihin heikompiin.

Seiskalla ja kasilla mie oon 
teettäny samoja töitä, jotta 
oppisivat perustekniikat ja ta
lontavat

opetussuunnitelma Siinä on 
näitä perustekniikoita joita 
haluais että oppilaat sisäis
täs jotenkin.

Palautetaan mieleen, että 
mikä se työ oli silloin. Sillon 
oppilaat muistaa paremmin 
ne asiat kun se on itse tehty.

Valmistamisen ohjaaminen 
on helppoa vaiheittaisena 
sarjatyönä (H1).

Jos ei teetä sarjatyötä, täy
tyy ohjaamisessa  keskittyä 
heikoimpiin (H1).

Perustekniikat opetetaan 
yhteisillä töillä (H2).

Perustekniikoiden oppimi
nen tavoitteena (H2).

Motoriset taidot muistetaan 
tuotteiden avulla (H3).

lon. ...minusta ne oppilaat muistaa paremmin ne asiat kun se  
on itse tehty se työ. Että kyllä sitä vois sillä lailla sanoa, että 
sen kautta se tulee mieleen se taito.

6036: Mutta alaasteella mennään vielä, kolme nelosilla, kun 
meillä on vaan puoli vuotta. Meil on kolmannel, neljännel luokal 
se vaihtojuttu, että puol vuotta ja puolvuotta. Niin siinä me teh
dään käytännössä sellasii töitä joissa tulee erilaisia työmuoto
ja, tekniikoita, et siin tulee ehkä, joku tietty mitä me ei nyt teh
dä.

6201: No mää luulen, et siin tulee tietynlaisia näitä ,vaikka nyt 
kolme nelosillakin ,höyläämien, poraaminen, talttaaminen, eh
kä tommosten niinkun ehkä erilaisten tekniikoiden, että tulee  
tutuksin, niin ehkä sen perusteella tulee se työ. Ehkä se, sem
mosia joskus on lähtenyt siitä hahmottamaan, veikkaisin.

6208: No me tehdään niinkön tossa, seiskalla, me tehdään 
kaasuhitsaustyö, miggi. Että me tavallaan käydään kaikki nä
mä koneet mitä täällä on , paitsi ei metallisorvii viel seiskal. Et  
niihin koneisiin liittyen tulee tavallaan se , joku 
niin sanotusti mukamas mielekäs juttu, että mitä sillä voidaan 
tehdä.Ehkä. Että me tehdään niinkun seiskal ko niin, niin no 
puutyö on ainut selkeä, mut metallitöissä me tehdään , metalli
työt on aika paljon semmosia pienempia aina, että aina tietyn
lainen tekniikka käydään läpi, että ei yhistetä seiskalla viel ko
vin semmosia suurimuotoisia töitä kylläkään.

6215: Hannes: Tietääkö oppila tullessaan ko vuosi alkaa että 
mitä on eessä vai keskustellaanko siitä täällä sitten.
H: Ei kyllä me tehdään vielä toistaiseksi samat työt ku viime
vuonnakin

6174: Siin tulee esmeks kutosel tehdään semmost tuolia. Ne 
tekee siinä niinkun malli, ne itte mittaa siitä kaiken ja pyrkii siit  
niinkun tavallaan kopioimaan siinä. Nyt mää kattoin niin erilai
siin kohtii täytyy kiinnittää huomiota, että on siinä niinkun erilai
sia asioita.

Me tehdään käytännössä 
sellasii töitä joissa tulee eri
laisia työmuotoja

kolme nelosilla on höylää
mien, poraaminen, talttaami
nen, minkä perusteella tulee 
se työ.

käydään kaikki nämä koneet 
mitä täällä on et niihin konei
siin liittyen tulee tavallaan se 
joku niin sanotusti mukamas 
mielekäs juttu.

Kyllä me tehdään vielä tois
taiseksi samat työt ku viime
vuonnakin

Ne tekee siinä niinkun malli, 
ne itte mittaa siitä kaiken ja 
pyrkii siit niinkun tavallaan 
kopioimaan siinä.

Tehtävät palvelevat teknii
kan oppimista (H6)

Työt valikoituu tekniikoiden 
kautta (H6).

Valmistamis tehtäviä anne
taan opetettujen tekniikoi
den perusteella (H6).

Tehdään vuosi vuodelta sa
moja tehtäviä (H6).

Kutosilla mallinmukaista te
kemistä (H6).

Antamalla oppilaiden tehdä

2357: Markus: Teetk sääk:i ihan tämmösiä sarjoja
H: Joo. Aivan jos teetän niin teetän niitä sarjoja. Onhan sekin 
taito osata tinata.
Markus: ON se. Onhan se juotostaito
H: Sen huomaa, että jos sitä ei opeta niin kyllä se on aivan kar
mian näköstä se touhu. Mutta on se tietysti aika kallis tapa har
jotella sitä asiaa.

2077: Monesti teknisessä työssä se mitä tehään niin se on ai
kalailla se keskipiste. Koska se motivoi ja se kannustaa ja se  
on se konkreettinen juttu mitä tehään. Se on se keskeisin asia 
teknisessä työssä. Siihen tähätään ja sen ympärillä pyöritään. 
Arviointi ja suunnittelu ei ole niinkään suuressa roolissa kuin 
varsinainen tekeminen, sillä on se suurin painotus. Työ teki
jäänsä opettaa, kuitenkin.  Sitä ei kuitenkaan opi mistään 
muualta. Ja kun on vähän tunteja niin minä olen koittanut ma
hollisimman minimissä pyörittää sitä (ilmeisesti suunnittelua ja 
arviointia)  

5185: Ja sehän on hirveet kun sää seuraat tosa et toi kaveri
han tekee ihan oikein, tol on väärä vehje tosa mut onnistuu tol
laki kyl se homma. Ei sun välttämättä tartte puuttuu siihen 
hommaa sil hetkel, anna touhuta jos näyttää et se onnistuu, 
mut sää voit tietysti jossain vaiheessa sanoo et ton oisit voinu 
tehdä vaikka tolla.

5283: Et kyllähän tämmösiä on et sun täytyy käydä joitain tiet
tyjä vaiheita läpi että porukka tietää sen homman. Et sää et voi 
ottaa sellasta pakettia, et nyt mä otan nämä, ko eihän se pysy  
siellä mielessä. Et niit otetaan sen verran kun niitä tarvitaan.  

teetän niitä sarjoja
Onhan sekin taito osata tina
ta. Mutta on se tietysti aika 
kallis tapa harjotella sitä 
asiaa.

Tehtävä työ on käsityön ope
tuksen keskipiste. Se motivoi 
ja se kannustaa ja se on se 
juttu mitä tehään. Työ teki
jäänsä opettaa.

Ei sun välttämättä tartte 
puuttuu hommaa sil hetkel, 
anna touhuta jos näyttää et 
se onnistuu,

Et niit otetaan sen verran 
kun niitä tarvitaan. Ja sit kun 
toistoja tulee riittävän paljon 
tietyn työvälineen käytös niin 
kyllähän se sinne jää.

Juotostaitoa opitaan juotta
malla (H2).

Käsityötaitoja opitaan teke
mällä tuotteita (H2)

Itse kokeilemalla voi oppia 
valmistustaitoja (H5).

Kertaamalla työkalujen 
käyttö jää mieleen (H5)



Ja sit kun niitä toistoja tulee riittävän paljon sen tietyn työväli
neen käytös niin kyllähän se sinne sit jää.

6180:Niin, semmosta kokeilen. JA sit me tehdään seiskaluo
kalla tai me harjoitellaan tekemään. Me saadaan semmonen 
kymmenen sivun työohjeita ja sitten ohjeitten perusteella sivu  
kerrallaan pitäis opetella sivu kerrallaan opetella etenemään. 
Et mitä tehdään seuraavaksi ja semmosta tavallaan siinä osas
sa työstä harjoitellaan.
Hannes: Teknistälukutaitoa.
H: Et sit valillä niinkun on tämmöstä ohjeita ja sit jossain tulee 
vaan semmosta että on pelkät piirrokset ja niit pitää sit selvit
tää. Et semmosella mennään sitten yläasteella enemmän. Et 
alaasteella vähemmän, mut et sielläkin katotaan mallin mu
kaan, ja siit vähän mitataan ja niist voi sit vähän soveltaa.

seiskaluokalla kymmenen si
vun työohjeita ja sitten ohjeit
ten perusteella sivu kerral
laan pitäis opetella sivu ker
rallaan opetella etenemään 
sit jossain tulee vaan sem
mosta että on pelkät piirrok
set ja niit pitää sit selvittää. 
Et semmosella mennään sit
ten yläasteella

Yläluokkalaiset harjoittele
vat tekemistä kirjallisten 
ohjeiden avulla (H6).

Ohjauksen eriyttäminen
Ohjataan taitojen mukaan

1165: Kasilla on vielä enemmän sitä perinteistä ohjaamista.  
Mutta ysillä kyllä täytyy joka valinnaisissa on  sillon täytyy jo ol
la sillä tavalla. Että niitten pittää miettiä sitä ihan oikeasti. Oma 
aihe ja tämän minun tekemä ja minun työ

2333: Se käy niinkö sitä työtä vastaan jos se opetus on liian  
seikkaperäistä. Siitähän voi puhua tunnin tai kaksi kaikista eri
koisuuksista mitä sorvista löytyy, eli se ei oo hyvä. 

3182: Kyllä, kyllä on ihan selvästi havaittavissa että heikommil
le oppilaille pitää hyvinkin tarkkaan. Oon huomannu että kovin 
montaa asiaa ei kannata opettaa yhtä aikaa, että mitä heikko
lahjaisempi niin sitä vähemmän, mielellään vaikka yksi asia ai
na kerrallaa ja aina sitten, esimerkksi kun kolmosluokalla tulee
pi sahaaminen ja pitääpi sahata suora sahaus, että keskittyä 
siinä yhteen kohtaan, että niin mikä siinä on menossa, että mie 
oon huomannus, että näillä muutamilla jos ne yrittää keskustel
la esimerkiksi kaverin kanssa samaan aikaan kun ne sahaa
vat, niin se menee se sahaus pieleen. Muutamilla, ei kaikilla..  
Niin sillon täyhtyy sanoa, että suljeppas korvat ja sitten nyt si
nä et voi tehän nyh muuta kuin sahata. Keskustele sitten kun 
oot sahannut sen poikki.

3200: Toimintaohjeet eritasoisilla on sillä tavalla että heikom
mille pitää antaa tarkemmat ohjeet ja niitä ohjeita täytyy tar
peeksi monta kertaa muistutaa mieleen. Kun kerran viikossa 
käy oppilas täällä niin kolme, neljäkin kertaa pitää joillekin sa
ma asia, eli joka viikko sama asia uudestan näyttää sama asia, 
joillekin riittää se yhen kerran näyttäminen.

4124: No tietysti, tuommonen vähemmän taitava vaati enem
män aikaa ja välittämistä  ja näyttämistä, mutta ei siinä minusta 
hirveesti ollu mitää sellaista haluttomuutta tai työstä kieltäyty
mistä oikeestaan tavannu koskaan. Kyllä sitä jokainen kykyjen
sä mukaan yritti ja autettuna eteenpäin pääsi.

6:Se on kumminkin kun ryhmät on vähän isompii ja tilat on ah
taampia, ne on vähän malttamattomia niin, et kyl siit niinkun 
selkee ero tulee siit seiskal siirryttäessä niin se tavallaan, vas
tuu
ta annetaan enemmän, mut se tavallaan myös odotetaan että 
ne se ottaakin. Tätäkö se tarkotti, en tiedä.

Kasilla on enemmän perin
teistä ohjaamista, mutta ysil
lä kyllä täytyy joihan oikeasti 
miettiä omaa aihetta ja omaa 
työtä.

Se käy niinkö sitä työtä vas
taan jos se opetus on liian 
seikkaperäistä.

Mie oon huomannus, että jos 
ne yrittää keskustella kaverin 
kanssa samaan aikaan kun 
ne sahaavat, niin se menee 
se sahaus pieleen. Sillon 
täyhtyy sanoa, että suljeppas 
korvat. Et voi tehän nyh 
muuta kuin sahata.  

Heikommille pitää antaa tar
kemmat ohjeet ja niitä ohjeita 
täytyy tarpeeksi monta ker
taa muistutaa mieleen

Tuommonen vähemmän tai
tava vaati enemmän aikaa ja 
välittämistä  ja näyttämistä,

Seiskal siirryttäessä niin se 
tavallaan, vastuuta annetaan 
enemmän.

Ohjaamista vähennetään 
taitojen karttuessa (H1).

Opetusta on yksinkertais
tettava (H2).

Valmistettaessa täytyy oh
jata keskittymään työhön 
(H3)

Mitä vähemmän taitoja, sitä 
tarkemmin ja toistuvammin 
ohjataan (H3).

Taitamattomat tarvi enem
män ohjausta (H4).

Valmistamisessa annetaan 
enemmän vastuuta 7. luo
kalle siirryttäessä (H6).

Haasteita lisäämällä taitaville

6:. Et täällä on paljon isompia, pitempikestoisia töitä, mitä  
isommaksi tullaan. Ja ehkä niihin tulee semmosia, pitää yhdis
tellä eri tekniikan juttuja. Kolme nelosillakin on vaan joku tietty 
juttu mitä siinä tehdään. Mitä isommaksi tullaan niin sinne voi
daan samaan työhön yhdistää, melkeen kaikki opittuja taitoja. 

Et täällä on paljon isompia, 
pitempikestoisia töitä, mitä 
isommaksi tullaan. Ja ehkä 
niihin tulee semmosia, pitää 
yhdistellä eri tekniikan juttu

Tehtävät muuttuvat moni
puolisemmiksi iän mukana 
(H6).

Että ehkä siinä niinkun se ero tulee.

8137: Hannes: Puhutaan tehtävistä yleisesti mitä annat.Millä 
tavalla ne eroaa sitä myötä kun taidot kehittyy. Millä tavalla ne 
muuttuu taitojen mukana?
H: Suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Jos vaikka tätä vuotta ajat
telee, viidennen luokan opetusta, niin kyllä siellä monet asiat  
mitä erilaisilla opetustuokioilla taikka muilla opetan niin kyllä ne  
aika pieniä ja semmosia rajattuja juttuja. Sitten taas kun men
nään vanhempien kanssa niinkun, joilla jo lähtökohtaisesti on 
tää pohjatieto jo olemassa asioista niin, sitten niinkun kokonai
suudet on suurempia.jota opetan kautta annan oppilailla opis
keltaviksi.

ja.

Tehtävien kokonaisuudet on 
suurempia kun opetetaan 
vanhempia. Nuoremmille 
asiat opetetaan erilaisilla 
opetustuokioilla ja vanhem
milla suuremmilla kokonai
suuksilla.

Tehtäväkokonaisuudet kas
vavat taitojen kasvun myötä 
(H8).

Opetetaan pienelle porukalle

3142: Toisaalta nytten on aika pienet ryhmät, että se on kyllä 
myönnettävä, että tänä vuonna on niin pienet ryhmät, että on 
mahottoman mukava pieniä ryhmiä opettaa, Se nyt tietenkin 
helepottaa, että jos ois isot ryhmät, mitä luokkaan mahtuis, niin 
se ois vähän hankalampaa silloin, totta kai.

5252: Mut se on sitte jos on hirveen heterogeeninen porukka, 
et siinä käy kuitenkin herkästi silleen, et kun se skaala on niin 
laaja, et sää silleen vaan pääse niinku silleen, että sää kävisit 
niinku aste kerrallaan et niinku et nyt mää oon opettanu tän ko
ko porukal, nyt taas mennään kun kaikki tietää tän. Kyl siinä 
käy vaan kato silleen et sun täytyy vaan ottaa pienel porukal ja  
muut tekee ja sit sää otat taas pienel porukal jonku homman 
hiukan ja koska se on.

Nytten on aika pienet ryhmät 
 on mahottoman mukava pie
niä ryhmiä opettaa
se helepottaa.

Kyl siinä käy vaan kato sil
leen et sun täytyy vaan ottaa 
pienel porukal ja muut tekee

Pienet ryhmät helpottaa oh
jaamista (H3).

Valmistusta opetetaan pie
nille ryhmille muiden teh
dessä työtään (H5).

Opetetaan ajankohtaisia asioita

3149: Kyllä, minusta se tuntuu että se toimii vallan mainiosti ja 
me otetaan aina silloin tällöin jos jollakin oppilaalla on sellanen 
vähän erikoisempi homma mitä muut eivät ole nähäneet eikä  
kuulleet eikä tehenee varsinkaan, niin otetaan sen yhen oppi
laan työn kohalla opetusta sitten siihen asiaan. Tulee vaikka 
joku uus liitos tapa tai joku koneen käyttö, mitä ei ole aikasem
min ollu niin se otetaan aina sitten päästään aika äkkiä sitten 
käymään koneitten opetustakin läpi käymään sillä tavalla sit
ten, oppilaiden työn kautta.

6: ja jos tulee joku uus tai vaikee tai semmonen mikä menee 
vähän pieleen ja sit me keskeytetään tunti ja katotaan kaikki 
taas yhdessä, miten se tehdään

jos jollakin oppilaalla on sel
lanen vähän erikoisempi 
homma mitä muut eivät ole 
nähäneet eikä kuulleet eikä 
tehenee varsinkaan, niin ote
taan sen yhen oppilaan työn 
kohalla opetusta sitten siihen 
asiaan.

mikä menee vähän pieleen 
ja sit me keskeytetään tunti 
ja katotaan yhdessä

Opetustuokiot liittyvät aina 
jonkin oppilaan työhön (H3)

Opetusta ongelmakohdissa 
(H6).

Työstötekniikoiden harjoituttaminen
Näytetään mallisuorituksia

1148: Kyllä me sen työ yhteydessä kyllä minä näytän kaikki  
vaiheet miten se tehhään ja millä työkaluilla ja mikä on järjes
tys mutta en minä sitä kovinkaan monesti ala näyttämään. Py
rin siihen että kertanäyttäminen ja sitten jos tullee niitä ongel
mia niin sitten käydään uudelleen sen henkiön kanssa jolla se 
tökkiin. kyllä se pitäis kaikkien hallita ne laittee mitä niissä on 
käytetty ja mitä on saanu käyttää 

2: Olen pitänyt dokumenttikameraa siinä sorvissa ja televisioon  
kytkettynä. Sillon oppilaat kokoajan näkee terän kulun kun yksi  
oppilas tekee. Ja ne voi seurata siinä oman toiminnan ohessa  
sitä.    Silloin se tekeminen ei ole mikään salaisuus. 

3156: Siinä mulla on tapana että mää näytän aina ensin, tie
tenkin. Miten joku asia täytyy tehä

Sen työn yhteydessä näytän 
kaikki vaiheet miten se teh
hään ja millä työkaluilla ja 
mikä on järjestys

Oppilailla mahdollisuus seu
rata toisten sorvaamista do
kumenttikameran ansioista, 
silloin tekeminen ei ole salai
suus.

näytän aina ensin, tietenkin. 
Miten joku asia täytyy tehä.

Näytetään miten tehdään  ja 
millä työkaluilla (H1).

Tekemistä voitava seurata 
(H2).

Näyttäminen tärkeää teke
misen opettamisessa (H3).



4105: Ja sitten tuota opastin siinä niitä jotka apua tarvii ja välil
lä kokosin porukan yhteen ja ihan perinteinen. Ei mulla mitää 
omia erikoismetodeja ollu, mutta.

Välillä kokosin porukan yh
teen ja ihan perinteinen.

Näytetään yhteisesti 
valmistustekniikoita (H4).

Turvalliseen työskentelyyn ohjaamalla

4133: Nnn no kyllä mää ainakin tuosta turvallisuudesta jankka
sin ja näistä suojaimista. Sitä nyt joutu toistamaan tuon tuosta
kin. Varsinaista iskusääntöä mitä mää oisin nakuttanu niin ei 
tule mieleen, mutta turvallisuus asioistahan jauhettiin joka tun
ti.muistuttaa, sorvarille silmäsuojaimista tai kuulosuojaimista. 
Semmosta kyllä.

5230: Mut mää alotan tunnin aikasamalla tavalla aina, on se 
nyt mikä luokka tahansa. Joka tunnin alussa, pienesti työtur
vallisuus jutut, se on joka tunti ja siihen ne vähän kyllästyyki, 
mut sen mää tuon joka kääntees vähän esil mut se on semmo
nen joka kannattaa vähän muistuttaa. Se tuppaa vaan viikon 
päästä vähän unohtumaan.

6:: Et varsinkin koneitten kans, siinä että rauhallisuutta ja sem
mosta että aina koneitten vaarallisuudesta on, no neljännest  
luokasta lähtien saa aika usein sanoa että kun siellä on aina  
osa oppilaista sellasia kun ei ymmärrä varoa, ei ymmärrä va
roa kun ollenkaan.

Kyllä mää ainakin tuosta tur
vallisuudesta jankkasin ja 
näistä suojaimista.

Joka tunnin alussa, pienesti 
työturvallisuus jutut.

siinä että rauhallisuutta...Saa 
aika usein sanoa että kun 
siellä on aina osa oppilaista 
sellasia kun ei ymmärrä va
roa.

Turvallista työskentelyä 
kerrattiin paljon (H4).

Työturvallisuus kerrataan 
jokaisen tunnin alussa (H5).

Valmistettaessa ohjataan 
rauhalliseen ja turvalliseen 
toimintaan (H6).

Koneiden käyttöä opettamalla

3215: kyllä siinä on jonkun verran nyt sitten esimerkiksi seis
koilla kun uutta hitsausta, migillä hitasausta . Meillä jätepaloja 
jääpi tuonne putken pätkiä jääpi. Mää että käykää niitä hitsaa
massa keskenään kiinni ja jos saatte ne keskenään kiinni niin  
hyvä ja pankaa ne sitten tuonne metallijäte astiaan. Että siinä 
tavallaan näitä pikku jätepaloja käyttää hyväksi siinä sen hit
saustaidon oppimiseen.

5191: Eli koneitten käyttö on tietysti oleellinen osa näit, et sää 
hallitset yläkoulunpuolel näit koneita, sillä tavalla että sää 
osaat käyttää niitä oikeen, ja sit sää osaat toimia häiriötapauk
sessa sen sattuessa toimia oikein. Ja toinen puoli tästä valmis
tushommasta on tietysti se että on se sosiaalinen taito, se täy
tyy olla hanskas. Ja sit kun sää osaat käyttää noit konei ja sää 
oot tehny noi suunnitteluhommat just sillä tavalla niinku ne  
kuuluuki. Ja jos on koneet kunnos, niin sanotaanko et sielt  
semmonenki kaveri ku ei alakoulun puolel oo hirveen hyvä ollu  
niin konehan tekee sitä jälkee.

6055: Seiskaluokalla me ei oikeestaan, me tehdään samalla 
tavalla pienempiä juttuja että ne saa jotain muotoi malleja kun
han ne tulee ne tietyt asiat mitä käydään seiskalla läpi, et siel 
ei kovin laajalti tuu viel sitä omaa suunnittelua. Että sitä vois ol
la enemmänkin tossa noin mut ei olla vielä semmosessa, että 
tossa nyt vielä ensin käydään kaikki perusjutut ja kaikki koneet  
ja  laitteet läpi, että tämmöstä. Ja sen jälkeen sitten kasilla ja 
ysillä tulee ne kurssit että..

6163: Niin no seiskaluokalla melkeen kaikki tehdään koneilla. 
Et se on niinkun alaasteella tehdään kaikki käsin, mutta on sit
ten kolme nelosilla työt kestää yleensä, kaks viiva neljäkertaa. 
Et täällä seiskalla ollaan vielä ensimmäisen työn kimpussa. Et 
täällä on paljon isompia, pitempikestoisia töitä, mitä isommaksi  
tullaan. Ja ehkä niihin tulee semmosia, pitää yhdistellä eri tek
niikan juttuja. Kolme nelosillakin on vaan joku tietty juttu mitä 
siinä tehdään. Mitä isommaksi tullaan niin sinne voidaan sa
maan työhön yhdistää, melkeen kaikki opittuja taitoja. Että eh
kä siinä niinkun se ero tulee.

Mää että käykää niitä hitsaa
massa keskenään kiinni ja 
jos saatte ne keskenään kiin
ni niin hyvä ja pankaa ne sit
ten tuonne metallijäte as
tiaan

sää osaat käyttää noit konei 
ja sää oot tehny noi suunnit
teluhommat just niin sano
taanko et sielt semmonenki 
kaveri ku ei alakoulun puolel 
oo hirveen hyvä ollu niin ko
nehan tekee sitä jälkee.

Seiskaluokalla me 
käydään kaikki perusjutut ja 
kaikki koneet ja  laitteet läpi,

seiskaluokalla melkeen kaik
ki tehdään koneilla.

me käydään siin varmaan 
neljä viis kertaa joka tunnin 

Joskus taidonharjoittelu ei 
liity tuotteeseen (H3).

Yläluokilla harjoitellaan en
sisijaisesti koneiden käyt
töä (H5).

Seiskalla opetellaan konei
den käyttöä ja perusasioita 
(H6).

Seiskalla työt tehdään ko
neilla (H6).

6114: Mutta kyllä me tossa syksyllä kun me tehdään puutyö lii
malevy tehnään, niin kyllä me käydään siin varmaan neljä viis  
kertaa käydään, joka tunnin alkuu kerrataan kaikki asiat ja ko
neitten käytöt, et kyl yläasteella huomattavasti tarkemmin täm
mösiä asioita kiinnitetään huomiota, että alaasteella se menee 
vähän siin vielä ehkä enemmän puuhastelun puolel. 

alkuu kaikki asiat ja koneitten 
käytöt.

Kerrataan 45 kertaa konei
den käyttö ja toimintaohjeet 
(H6).

Väärät suoritukset korjataan

3: ja sitten varsinkin alakuvaiheessa seuraan hyvinkin tarkkaan 
joitakin työvaiheita ja koneitten käyttöä ja jos havaitten sitten 
jotain puuitetta tai väärää työtapaa, niin heti puutun siihen 
asiaan. Ei siinä. Siitä se lähtee sitten ensin näyttää ja sitten 
tarkkaa seurantaa siitä, miten se työ edistyypi

5311: Niin niin kyl niit oppilai kun sää miettisit et kun niit menee 
siit läpi tosa noin niin kuinka monta tuntia sää vaan seisot ja  
katot siin vieres et meneek se homma oikeen. Eikä siin oo mi
tään muuta keinoa. Et sää pysty mitään näyttämään.

6095: Ja sit tota noin, muuten siin menee, että tääl näin, että ei 
sitä ehdi tuol kopissa paljon istuskelemaan, että siinä tää luo
kaopettaja tausta häiritsee siinä, että tääl on niinkun on liikaa 
kattelee ja seuraa. Et kyl niinkun siihen tekemiseen ain puuttuu 
jos menee vähän väärin tai tämmöttii tai näin siihen kiinnitän  
huomioo että kysyn aina että kukas huomaa mitäs tässä vois  
ottaa huomioon tai muuta vastaavaa, että siinä niinkun taval
laan, jos menee joku hassul tavalla. Niin useampi aina kiinnit
tää huomiota siihen että mitä vois tehdä toisella tavalla ja täm
möstä. Ehkä sillä tavalla enemmänkin että.

6: Ja aika usein tunnin lopussa vielä käydään että semmonen 
pieni palaute, että mikä onnistui hyvin ja mihin kannattaa kiin
nittää huomiota.

7164: No kyllä mää niinkun sillä tavalla yritän puuttua siihen,  
että mitä sää oot mieltä, jos tää asia tehtäis, vaikka näin, että  
tehtäis tää vaikka tuolla toisella koneella. Tai että sitten pohdi
taan yhdessä sitä, että mistä tää nyt johtuu. 

8159: Että niin nuorilla oppilailla ohjaaminen siinä työskentely
vaiheessa on niinko semmosta työskentely tekniikoiden ohjaa
mista, lähtien liikkeelle ihan käsien asennoista ja niinkun siitä 
mekaanisesta suorituksesta että miten mikin vaihe kannattaa 
tehdä, ja korjaan virheellisiä työskentely tapoja ja niin edelleen.

sitten tarkkaa seurantaa sii
tä, miten se työ edistyypi

niin kuinka monta tuntia sää 
vaan seisot ja katot siin vie
res et meneek se homma oi
keen.

Että tääl on niinkun on liikaa 
kattelee ja seuraa. Tekemi
seen ain puuttuu jos menee 
vähän väärin. Kysyn aina et
tä kukas huomaa mitäs tässä 
vois ottaa huomioon.

Tunnin lopussa vielä käy
dään semmonen palaute, et
tä mikä onnistui hyvin ja mi
hin kannattaa kiinnittää huo
miota.

Yritän puuttua siihen, että 
mitä sää oot mieltä, jos asia 
tehtäis vaikka tuolla toisella 
koneella.

Nuorilla oppilailla ohjaami
nen siinä työskentelyvai
heessa on työskentely teknii
koiden ohjaamista,

Alussa suorituksen virhei
siin puututaan välittömästi 
(H3).

Suoritusten oikeellisuutta 
valvotaan koneiden käytös
sä (H5)

Valmistamisen ohjaaminen 
on seuraamista, puuttumis
ta ja yhteistä keskustelua 
vaihtoehdoista (H6).

Tunnin lopussa annetaan 
palautetta (H6).

Puututaan virheisiin 
ehdottamalla toista tapaa 
(H7)

Nuoria ohjataa 
työskentelytekniikoissa 
(H8)

Käsityksiä arviointitaidosta
Vertailua ja havainnointia

2245: Mitä se pittää sisällään. Se että ois semmonen realisti
nen käsitys , sikäli mikäli se on tuon ikäisellä mahollista, niin 
niistä omista taidoista ja siitä mitä on saanut aikaiseksi. Realis
tinen kuva itestä, joillakin ei kerta kaikkiaan sitä ole. Jotkut 
saattavat jopa hyökätä opettajaa vastaan että sie et opeta, 
koska eivät halua hyväksyä sitä omaa virhettään. Siinä ne sit
ten saattaa alkaa hyökkäämään kun niille alkaa paljastumaan 
että kaikki ei olekaan mennyt aivan niinko oli tarkoitus.

3284: Arviointitaito, taas tulee kyllä vaikia määritelmä. Siihen 
pitäis kehitellä joku lyhyt ja ytimekäs määritelmä. Se on jotakin 
semmosta se on semmonen kyky, joku kyky se on että huo
maa oman tekemisen ja oman suunnittelun taitojen havain
noinnnista. Samoin sitten myöskin siinä tulee jonkun verran si
tä vertailua muihin. Jotain tämmöstä.

Realistinen käsitys niistä 
omista taidoista ja siitä mitä 
on saanut aikaiseksi

Kyky oman tekemisen ja 
suunnittelun taitojen havain
noinnista ja vertailusta mui
hin.

Arviointitaito on oman taita
vuuden hahmottamista (H2)

Arviointitaito on tekemi
siensä tason hahmottamis
ta (H2).

Itsearviointitaito on vertai
lua (H3).



3245: Semmonen tavotehan siinä on, että oppilas niinko osais  
niinko huomais ne omat vahvuudet ja heikkoudet. Ja sitten 
niinko semmoset että mihin hänen niinko hänen kannattais 
keskittyä. Näissä arvioinneissa minä en koskaan panosta sii
hen lopputulokseen vaan enempi siihen tekemiseen. Miten se 
asia on tehty? Miten se asia on suunniteltu? Että sillä lopputu
loksella ei minusta ole niin suurta painoarvoa vaan

5339: Mut aika pitkälti on et mun mielestä ysiluokkalaiset var
sinkin niin he pystyy tekemään sitä ko on isot työn niin he itte 
heti totta kai harmittaa jos siellä menee joku kohta pieleen niin 
ne alkaa miettimään että teenkö mää uudestaan jonku osan 
tähän , saanko korjattua tämän, eikä vaan tiedäksää junnaa si
tä läpi, koska he haluaa siit semmosen tuotteen, kuitenkin jo et 
se säilyy heil.

7235: Arviointitaitoja. Siis mää käsitän arviointitaidon ensinnä
kin sillä tavalla, että arviointi on suhteellista, et tavallaan sitä  
aina johonkin verrataan. Sitten myöskin että, sillon kun on tuo
te kyseessä, niin silloin se on objektiivista se arviointi. Tai vas
taavasti voishan nyt ajatella, että esimerkiksi taito, niin silloin 
jos puhutaan, että se on oppilaalla on jokin tavoite mihin hän 
pyrkii, niin kyllä se niin kuin täytyy se objektiivisesti sitten ar
vioida se. Tavallaan se oppilaan prosessi ja mitä se on siinä lä
pi käynyt.

8236: Joo siis tota kriittiseks tota. Kyllä se niinku . No ajatus 
siitä että arviointi on toisaalta monitahoista, että on monia  
asioita joita arvioidaan, se on yks asia missä pitäis tapahtua 
kehittymistä tänä aikana. Ja ylipäätään se, että arvioinnin pitäi
si olla positiivista ja ohjaavaa, mieluummin kuin semmosta tuo
mitsevaa, mitä se tuppaa olemaan.

Oppilas huomais ne omat 
vahvuudet ja heikkoudet.

Ysiluokkalaiset pysytyy miet
timään, että teenkö mää tän 
uudestaan vai saanko korjat
tua tän virheeen.

Arviointi on suhteellista. Sitä 
aina johonkin verrataan.

Arviointi on toisaalta monita
hoista, että on monia asioita 
joita arvioidaan. 

Arvioinnin pitäisi olla positii
vista ja ohjaavaa.

Itsearviointitaito on omien 
vahvuuksien ja heikkouk
sien huomaamista (H3).

Ysiluokkalaiset pystyy ar
vioimaan omaa tekemistään 
(H5)

Itsearviointitaito on vertai
lua oman ja muiden anta
man palautteen välillä (H7).

Itsearviointi kohdistuu mo
niin asioihin (H8).

Itsearviointi on positiivista 
ja ohjaavaa (H8).

Toiminnan välitöntä reflektointia

3284: Arviointitaito, taas tulee kyllä vaikia määritelmä. Siihen 
pitäis kehitellä joku lyhyt ja ytimekäs määritelmä. Se on jotakin 
semmosta se on semmonen kyky, joku kyky se on että huo
maa oman tekemisen ja oman suunnittelun taitojen havain
noinnnista. Samoin sitten myöskin siinä tulee jonkun verran si
tä vertailua muihin. Jotain tämmöstä.

3245: Semmonen tavotehan siinä on, että oppilas niinko osais  
niinko huomais ne omat vahvuudet ja heikkoudet. Ja sitten 
niinko semmoset että mihin hänen niinko hänen kannattais 
keskittyä. Näissä arvioinneissa minä en koskaan panosta sii
hen lopputulokseen vaan enempi siihen tekemiseen. Miten se 
asia on tehty? Miten se asia on suunniteltu? Että sillä lopputu
loksella ei minusta ole niin suurta painoarvoa vaan

4145: Niin että semmosta arviointia mitä oppilasta arvioi. No 
kyllä mää tietysti korostin sitä minkälainen on hyvin tehty ja 
minkälainen sen pitäis olla ja. Monellahan on siinä semmonen 
sokea piste että vaikka se ei opettajan mielestä eikä monen 
muunkaan mielestä täytä vaatimuksia niin oppilas on vaan että 
täähän on ihan ok, mikä tässä nyt muka on vikana. Tietysti se 
tiettyyn laadukkuuteen pyrkiminen niin. Ehkä se lapsilla ei oo 
kaikilla niin synnynnäinen että on viimeistelty ja valmis. Niikö 
maalaaminenkin. Niin monelle riittää että siihen maalia lätkii ja 
sitten on niinko valmis, ei ollenkaan kiinnitetä huomiota siihen 
onko se niinko viimeistellyn näköinen. JA sitten ollaan ihmeis
sää että mitä, minähän maalasin.

5320: Niin tätä mää mietinkin kaikista eniten, et mitä sää mah
dat tällä arviointi taidolla tarkoittaa. Et sano nyt heti jos mää 
sanon väärin. Et mää itte ajattelisin, et jos mul on arviointi tai
toi, et kun mää teen jottain hommaa, et mää koko ajan suori

Kyky oman tekemisen ja 
suunnittelun taitojen havain
noinnista ja vertailusta mui
hin.

Minä en panosta lopputulok
seen vaan tekemiseen. Mi
ten se asia on tehty? Miten 
se asia on suunniteltu?

Tiettyyn laadukkuuteen pyr
kiminen.

Kun mää teen jotain, et mää 
koko ajan suoritan arviointii, 
et jos tuntuu, että meni pie
leen niin korjaanko vai jat
kanko. Eli koko ajan arvioit 

Itsearviointi on tekemisen 
ja suunnittelun havainnoin
tia (H3).

Tekemisen arviointi tär
keämpää kuin tuloksen ar
viointi (H3).

Itsearviointitaito on laaduk
kuuteen pyrkimistä (H4).

Itsearviointitaito on välitön
tä oman toiminnan reflek
tointia (H5).

tan arviointii kun mää teen sitä hommaa. Et jos joku omast  
mielest esimerkiks tuntuu et tää meni niinkö pieleen tää joku  
kohta niin korjaanko sen vai jatkanko tekemist. Eli kokoajan  
sää arvioit sitä hommaa kun se prosessi etenee. Em mää tiiä 
tarkotak sää tämmöstä, mutta mää ajattelen sen näin.

7: Mutta tää arviointi taito, joka opitaan kriitisenä suhtautumi
sena omaan tekemiseensä, niin se on niinkun sitä arviointi tai
toa. Sitten oman taitotason arvioimista suhteessa muihin ja sit
ten ehkä yks taso eli kun on niinkun päästy tietylle tasolle, niin 
voidaan verrata niitä omia taitoja muiden taitoihin. Ja tuotteen 
valmistuksessa tää arviointi olis niinkun tällaista välitöntä ar
viointia, elikkä kun tuotetta valmistetaan, niin heti se ensimmäi
nen sahaus voidaan arvioinda, että menikö se suoraan. Niin se 
on niinkun se välitön palaute, mikä siinä tulee.

7249: Eli jos on se kyky suorittaa sitä välitöntä arviointia, niin  
se laatu tulee siinä kylkiäisenä, siinä sivussa. Mää en sahannu 
nyt tällä kertaa suoraan, mutta mää voin tehdä sen tän seuraa
van kappaleen kanssa vähän paremmin. Siinä on jo suoritettu 
sellanen välitön arviointi siihen omaan ja tavllaan korjattu sitten 
se liike siihen oikeeseen suuntaan. Ja sitten kun on se valmis 
tuote niin se asetetaan aika usein jalustalle ja silloin se asete
taan tällasen kollektiivisen arvioinnin kohteeksi. Jolloin siitä tu
lee sitten se että minkälaista arvostusta se sitten saa, että sil
loin ne taidot tulee tavallaan arvioitua ulkopuolelta. Että tällai
nen sisäinen arviointi ja ulkoinen arviointi tällainen vertailu se 
on ehkä sitten se missä sitten liikutaan,se alue.

7297:  : On on kyllä joo. Kyllä tää kaveri niin kyllä sillä on sella
nen arviointi taito ja sitten tota, se osaa niinkun sanoa, että toi  
ei menny hyvin, kun yhdessä arvioidaan, mut että niinkun se ei 
anna sen häiritä, ja se jättää sen ikään kuin sivuun, koska se 
kokonaisuus on niin paljon palkitsevampi, että se on turha 
puuttua mihinkään hitsaussaumoihin. Että ne olis niinkun kun
nolliset tai hyvin tehdyt tai muuta, että jos se kiinni pysyy niin 
se riittää ikään kuin mulle. Sen taidon voi sitten oppia tekemäl
lä toisen vastaavan työn

8226: Arviointi taidot oppilailla on monesti silleen e kehittymät
tömiä että he arvioi itseään erittäin kriittisesti ja hyvin pieneltä 
osaalueelta sitä omaa toimintaa tai omaa osaamistaan. Se on 
yks semmonen osaalue, jonka oppiminen on hyvin pitkällisen 
ja systemaattisen työn takana. Elikkä se että oppilas pystyy 
erittelemään vaikka omasta työskentelystään hyviä puolia  
,huonompia puolia. Se on aika niinkun vaativaa. Sitten tota op
pilaille on helppo arvioida omaa valmista työtään.siitä kuinka 
pintakäsittely on onnistunut, mutta mitä muuta siinä koko jutus
sa onkaan, niin ne on yleensä tosi vaikeita asioita. Mä keskus
telen paljon oppilaitten kanssa siitä, että miten menee, ja miten 
olet mielestäs onnistunu ja niin edelleen, mut kyllä se niinkun 
vaikee juttu on.

kun se prosessi etenee.

Arviointitaito
opitaan kriitisenä suhtautu
misena omaan tekemiseen
sä.

Tuotteen valmistuksessa ar
viointi olis niinkun tällaista 
välitöntä arviointia.

Jos on kyky suorittaa välitön
tä arviointia, niin laatu tulee 
siinä kylkiäisenä.

Sillä on sellanen arviointi tai
to, se osaa niinkun sanoa, 
että toi ei menny hyvin se jät
tää sen ikään kuin sivuun, 
koska se kokonaisuus on 
niin paljon palkitsevampi

Oppilas pystyy erittelemään 
vaikka omasta työskentelys
tään hyviä puolia ,huonom
pia puolia.

Itsearvointitaito on kriittistä 
suhtautumista omaan teke
miseen (H7).

Itsearviointitaito on välitön
tä toiminnan kontrollointia 
(H7)

Itsearviointitaito parantaa 
laatua (H7).

Arviointitaito on olennaisen 
erottamista (H7).

Itsearviointitaito on oman 
työskentelyn arviointia (H8)

Opettaminen kirjallisesti
Jakson lopussa kirjallinen arviointi

1198: kyllä me käydään läpi läpi, mutta mutta meillä on nyt ke
hitteillä semmonen meillä ois semmonen koululla semmonen 
yhtenäinen kaavake, joka jossa niinkun oppilas kävis sen itse
arvioinnin niissä aineissa missä sitä kysytään 

Meillä on nyt kehitteillä sem
monen yhtenäinen kaavake, 
joka jossa niinkun oppilas 
kävis sen itsearvioinnin.

Itsearviontikaavake: rasti 
ruutuun (H1)



1: Mie oon täällä yrittäny meillä oli semmonen lukionpohjainen 
kaavake. Se ei ollu oikein hyvä koska siinä oli semmonen as
teikko niin sanottu liukuasteikko. Siellä valittiin nollasta vito
seen huono tai hyvä tai ne ei vois sanoa ,että tuo seiskasta 
alaspäin eivät osanneet oikeen sitä eikä seiskatkaa oikeen 
osanneet käyttää että jos jos tuota he kahto että he ite jos on 
vitosen jos on nollasta vitoseen arvionn tai ykkösestä vitoseen 
jos ne on pannu kolomosen että minä oon nyt kolomosen arvo
nen. SItten kun opettaja arvioin että kun minä oon kolomosen 
arvonen no opettajakin on kolomonen sitten että ei niinkun ei 
ne niinkun osaa hahmottaa sitä että, mihin sijottuu mutta nyt 
meillä on kehitteillä semmonen yhteinen semmonen helepompi 
enempi niinkun rasti ruutuun systeemi. systeemi, että siinä ne 
valittiss. Mutta kyllä me sanallisen palautteen ne joutuu anta
maan ja joutuvat miettimään ihan oikeasti sen. Ja tuota se toi
mii kohtuullisen hyvin kyllä 

: JA joka ikisen työn kohalla käydään se läpi muutenkin sitten 
kun kirjallinen koe ja kirjallisessa kokeessa sitten on on tuota  
yks kysymys joka liittyy siihen että ne joutuu arvioimaan omaa 
osaamistaan siihen asti. JA ne antaa siitä arvioin.. Ylleensä se 
on vaihtoehto joko hyvin tai huonosti tai jotakin tämmöstä. Kak
si erilaista vaihtoehtoa. Riippuu mistä asiasta on kysymys.

3091: Kyllä siinä aina tullee sitä ja se kertaus hommahan tullee 
siten että on tommonen jakso arviointi lomake, jonka mie kehit
telin joku vuosi sitten. Että kun viis jakso on vuojessa niin pe
riaatteesssa viis kertaa tulee arviointia vuojessa. JA siihen liit
tyy se vihkon arviointi ja siihen liittyy se työn arviointi. Sen op
pilaat täyttää ja myöskin minä täytän sen lomakkeen.Että se 
tulee niinkon useamman kerran vuojen aikana se.Sitä arvioin
tia.

8244: Joo, silleen että jos oppilas arvioi omasta työstään tai 
työskentelystään että toi juttu meni nyt huonosti, mutta ens 
kerralla mää sitten osaan tehdä ton asian sitten paremmin tai 
sitten tuosta asiasta suoriudun paremmin, niin niinku tän tyyp
pistä arviointia. Mää käytän siinä arvioinnin tukena tämmöstä  
itsearviointi lomaketta, jossa oppilas kertoo onnistumisistaa  
taikka niistä asioista joita oppilast tekis toisin taikka, mutta niin
kun sanoin niin hyvin pitkälle se menee sen valmiin tuotoksen 
arviointiin mitä se oppilailla on.

Meillä oli semmonen lukion
pohjainen kaavake. Se ei ol
lu oikein hyvä koska siinä oli 
semmonen asteikko niin sa
nottu liukuasteikko.

Kirjallisessa kokeessa sitten 
on on tuota yks kysymys jo
ka liittyy siihen että ne joutuu 
arvioimaan omaa osaamis
taan siihen asti.

on tommonen jakso arviointi 
lomake. siihen liittyy se vih
kon arviointi ja siihen liittyy 
se työn arviointi. Sen oppi
laat täyttää ja myöskin minä 
täytän sen lomakkeen.

Mää käytän siinä arvioinnin 
tukena tämmöstä itsearviointi 
lomaketta, jossa oppilas ker
too onnistumisistaa taikka 
niistä asioista joita oppilast 
tekis toisin taikka, 

Liukuasteikollinen arviointi
kaavake ei toiminut (H1)

Kirjallisessa kokeessa itse
arviointikysymys: rasti ruu
tuun (H1)

Jaksottainen itsearviointilo
make(H3).

Avoin itsearviointilomake 
(H8)

Kirjallinen arviointi jätetty pois

5356: Hannes: Käytätkö jonkun laisia menetelmiä, tai paperisia 
tehtäviä tai muuten arviointi herättelemiseen.
H: No jos mää ihan rehellinen niin en mää ny enää ol käyttäny  
semmosii ollenkaan, et kyl se tulee sitä kautta et se työ tosa 
etenee niin kyl ne aikahyvin ne oppilaat tulee sanomaan et tä
sä meni nyt tämmönen homma meni niinkö hänen mielest pie
leen. Mää sanon ett se on sinun työs ja nyt sää taasen sit mie
tit et, mitä sää teet ja sitä kautta se oikeestaan aika pitkälle se 
herättely tapahtuu et. Kun ikää kartuuu niin se oma työ tulee 
sitä tärkeemmäks niin sitä enemmän sää siihen oppilaana alat 
kiinnittämään huomioo, sit jos sää viel oot vastuuntuntonen 
niin sää haluat sen viel sit korjata.

6282: Mää kokeilin silloin kun mää siel raumal kävin niin silloin 
töitä piti tehdä sillon. Tehtiin nyt pari kolmen ryhmän kanssa it
searvioinnit, mutta, en tiedä se oli. No ei se välttämättä ollu ol
lenkaan huono mutta. Kylä mää tään oon jättäny sellaset kirjal
liset työt tältä puolelta aika pitkälle pois ja enemmänkin keski
tytään tekemään. Jos täältä tulee se tekemisen kiinnostus ja 
kumminkin sitten lähtee opiskelemaan semmoseen paikkaan, 
mis tulee sit teoriaa ihan riittämiin. Että ehkä me tehdään täällä 
ja haetaan sitä tekemisen iloa ja sit muut jutut teoriat myöhem
min. Kun kaikissa muissa oppiaineissa on teoriaa niin paljon, 

Jos mää ihan rehellinen niin 
en mää ny enää ol käyttäny 
semmosii ollenkaan.

Tehtiin nyt pari kolmen ryh
män kanssa itsearvioinnit, 
mutta, en tiedä se oli. No ei 
se välttämättä ollu ollenkaan 
huono mutta.

Kirjallinen itsearviointi jä
tetty pois (H5)

Kirjallinen itsearviointi jä
tetty pois (H6)

että tää on niinkun siin mielessä mukavaa, että kun tääl tietää, 
ne tietääkin että tääl päästään tekemään, ettei tarvi aina puol
tatuntii, puolet tunnista kuunnella juttuja. Sekin on varmaan yks 
semmonen erilainen oppiaine peruskoulussa.

7263: Mulla oli josku sellanen arviointilomake, jossa oppilas ar
vioi itse omaa työskentelyään ja omaa suhtautumistaan siihen 
ja sitten arvioin myöskin arvioi sitten sen tuotteen ja tuli sitten 
sen paperin ja sen tuotteen kanssa sitten tuonne mun luokse. 
Mutta mää luovuin siitä vähän semmosena työläänä, juttuna 
mää oon sitten, se kisun oppilas tulee ja oppilasesittelee sen 
työnsä ja me käydään se arviointi keskustelu, ikään kuin arvioi
dessa sitä tuotetta, niin siinä voidaan myöskin sitten puuttua 
siihen työn tekemiseen taikka tähän asenteeseen. Ja usein se 
näkyy myöskin sitten työnjäljessä.

Mulla oli josku sellanen ar
viointilomake, jossa oppilas 
arvioi itse omaa työskente
lyään ja omaa suhtautumis
taan.

Arviointilomake jätetty pois 
(H7)

Arviointiraportti

8256:Valmiista tuotoksesta tehdään itsearvioinnit ja vielä sillä  
tavalla, että mitä vanhempia niin sitä moninaisempia ne on. Et
tä yhdeksännellä luokalla kirjoitutan jo sitten sellaisen raportin
kin niistä omista tuotoksista ja jossa on myöskin sitten arvioi 
omaa tuotosta ja työskentelyä on sitten yks osio.  

yhdeksännellä luokalla ra
portinkin niistä omista tuotok
sista

Yhdeksännellä luokalla kir
joitutetaan arviointiraportti 
(H8).

Aikaa antamalla

3263:  Kyllä siihenkin niin on tuota niin mää oon vähän tuota, 
koska kuitenkin niin siinä itse oppilas itsearvioi itseää, niin sii
hen niinkö en painosta sillä tavalla että siihen minä annan op
pilaille enemmän aikaa hahmottaa omaa itteään ja omaa teke
mistään että siihen ei sillä tavalla tule varmaan sitä opetusta 
läheskään yhtä paljon kuin suunnitteluun ja tekemiseen, että 
mie annan niinkö oppilaan rauhassa tehä sen asian.

Itse oppilas itsearvioi itseää, 
niin siihen niinkö en painos
ta, minä annan oppilaille 
enemmän aikaa hahmottaa 
omaa itteään ja omaa teke
mistään.

Itsearvioinnin saa tehdä 
rauhassa (H3)

Oppilaiden erilaisuuden huomiominen
Kasvuympäristö taustavaikuttaja arviointitaidossa

2235: Niin. Kyllä mie aina luokkatilanteessa sanono oppilaille, 
että miettikää sitä omaa toimintaa ja miettikää minkä arvoista 
se on. Joillakin on hyvä itsekritiikki ja ne tietää missä men
nään. Jokku ei nää millään omia virheitään. Se missä yhtey
dessä ne on kasvanu ja eläny niin ne ei oo välttämättä törmän
ny siihen että aikuinen ois sanonu, että sie teit nyt väärin tai et
tä ek sie nyt tajua että sie loukkasit mua, että tämmösiä juttuja. 
Ei kaikki ihmiset välttämättä niitä näe

4: Monellahan on siinä semmonen sokea piste että vaikka se 
ei opettajan mielestä eikä monen muunkaan mielestä täytä  
vaatimuksia niin oppilas on vaan että täähän on ihan ok, mikä 
tässä nyt muka on vikana. Tietysti se tiettyyn laadukkuuteen 
pyrkiminen niin. Ehkä se lapsilla ei oo kaikilla niin synnynnäi
nen että on viimeistelty ja valmis. Niikö maalaaminenkin. Niin 
monelle riittää että siihen maalia lätkii ja sitten on niinko val
mis, ei ollenkaan kiinnitetä huomiota siihen onko se niinko vii
meistellyn näköinen. JA sitten ollaan ihmeissää että mitä, mi
nähän maalasin.

7219: Joo , sehän nyt on huomattu, että eihän se siis se nume
ro, kouluarvosana tai numero, arviointi niin eihän se niin tärkee  
asia kuin se että minkä palautteen ne saa kotoa. Et se että kun 
ne saa sen, niillä on hirvee kiire saada se työ niinkun kotiin. et
tä he voi näyttää sitten minkälaista ne on tehnyt. 

Jokku ei nää millään omia 
virheitään. Se missä yhtey
dessä ne on kasvanu ja elä
ny niin ne ei oo välttämättä 
törmänny siihen että aikui
nen ois sanonu, että sie teit 
nyt väärin tai että ek sie nyt 
tajua että sie loukkasit mua, 
että tämmösiä juttuja

Oma työskentely on sokea 
piste, että ei nähdä oman toi
minnan tasoa. Se itsearvioin
ti taito ei ole synnynnäinen

kouluarvosana tai numero, 
arviointi niin eihän se niin tär
kee asia kuin se että minkä 
palautteen ne saa kotoa.

Kasvuympäristö vaikuttaa 
itsearviointitaitoon (H2)

Itsearviointia opetettava 
kun se ei ole synnynnäistä 
(H4)

Kodin arvostus kouluarvo
sanaa tärkeämpää (H7)



Arviointia helpottamalla

8303: On niissä eroo. Sillon kun se työ ja tehtävä on selkee ja  
siinä tulee osakokonaisuuksia paljon niin silloin oppilaiden on 
helppo hahmottaa, että tää onnistu näin ja seuraava juttu me
nee noin. Eli kun kahdon oppitunnin aikana tulee viis juttua jota 
tekee, niin se on erittäin hyvä. Sitten jos taas ne kokonaisuu
det on jotain suurempia, vaikkapa jotain rakentelu tai ohjel
mointi tehtäviä niin sitten ei välttämättä tule semmoista osa ko
konaisuutta, ennen kuin neljän tai kuuden oppitunnin jälkeen. 
Niin se sitten on vaan erilaista

8312: No kyllä monessa jutussa, vaikkapa elektroniikka raken
telussa, jossa tehtävät on aika tarkalleen rajattuja ja määritelty
jä, niin kyllä oppilaat on kyllä hyvin kiinostuneita siitä, että kun 
niistä valitettavasti on se malli aina olemassa, jossain ohjeissa 
he heijastelee siihen ja se että onnistuko tämä juotos tai sella
nen. Siellä taas sitä motivaatiota ja työskentelyä sitten ohjaa 
se mallin mukainen työskentely. Jotkut oppilaat nauttii siitä  
ihan suunnattomasti, että on se selkee malli, jonka mukaan 
tehdään ja oma osaamista ja tekemistä heijastellaan koko ajan  
siihen malliin, että kaikki eivät ole tämmöisestä itseohjautuvas
ta visioohjautuvasta opiskelusta niin otettuja

Sillon kun se työ ja tehtävä 
on selkee ja siinä tulee osa
kokonaisuuksia paljon niin 
silloin oppilaiden on helppo 
hahmottaa, että tää onnistu 
näin ja seuraava juttu menee 
noin. kokonaisuudet on jotain 
suurempia, se sitten on vaan 
erilaista 

Jotkut oppilaat nauttii siitä 
ihan suunnattomasti, että on 
se selkee malli, jonka mu
kaan tehdään ja oma osaa
mista ja tekemistä heijastel
laan koko ajan siihen malliin,

Työskentelyn arviointia hel
pottaa pienet osakokonai
suudet (H8).

Malliin vertaaminen helpot
taa itsearvioinnin oppimista 
(H8).

Arvioinnin opetus oppilaiden omalla tasolla

8: Sit taas kun arvioidaan jotain työskentely taitoja, taikka aktii
visuutta tai motivaatiopuolta niin  mitenkä se sujuu. niin. Kyllä 
niinko pienemmille oppilaille, se että kertoo onko ahkera vai ei 
niin se on sen tasonen työskentelyn arviointi että se on sen 
ikäisillä riittävä. Sitten taas vanhemmilla sitä voi taas ajatella 
suurempana kokonaisuutena sitä,  että kuinka tää nyt tällä ker
taa on mielenkiinto suuntautunu johonkin muualle kuin tuotok
sen tekoon, niin se ei niin se ei välttämättä siihen kokoproses
siin ole merkittävä juttu. Kun myöhemmin pystyy tavalla tai toi
sella kirimää sitten. Että ehkä se silleen se muutos on  tapah
tuu.

kun arvioidaan työskentely 
taitoja nuoremmille puhutaan 
ahkeruudesta ja vanhemmil
le mielenkkiinnon suuntaami
sesta.

Arvioinnin kieli oppilaiden 
kehitystason mukaan (H8)

Keskusteleminen
Arviointikriteereistä

2270: Arviointi työn osalta on eri kuin lukuvuoden päättyessä. 
Sitten kun tulee todistukseen arvioinnin paikka niin sitten mie 
arvioin siihen kaiken muun mukaan. Siitäkin mie pasmatan niil
le

2254: No se on yleensä ollut keskustelua. Seiskalla ja alemmil
la luokilla on pyritty siihen, että mie kerron varhaisessa vai
heessa kriteerit millä sitä arvioidaan.

4145: No kyllä mää tietysti korostin sitä minkälainen on hyvin  
tehty ja minkälainen sen pitäis olla ja . 

4154: En minä Ei sitä voi sillä tavalla sanoa että minä oisin 
opettanu niitä. Kyllähän sitä tietysti kriteerit asetettiin, miltä sen 
tuotteen piti näyttää, mutta ei sitä mitenkää systemaattisesti  
opetettu. Enemmän vain sitä minkälainen se on silloin kun se 
on hyvä. Ja mitä vikoja, siitähän se tulee

todistukseen arvioinnin ar
vioin  kaiken 
Siitäkin mie pasmatan niille. 
Tuntityöskentelyn tärkeyttä 
opetetaan työskentelyn yh
teydessä.

No se on yleensä ollut kes
kustelua. Kerron varhaisessa 
vaiheessa kriteerit millä sitä 
arvioidaan.

korostin sitä minkälainen on 
hyvin tehty ja minkälainen 
sen pitäis olla ja

Kyllähän sitä tietysti kriteerit 
asetettiin, miltä sen tuotteen 

Arviointikriteerit opetetaan 
suullisesti (H2)

Arviointikeskustelua kritee
reistä (H2)

Arviointikriteerit opetettii 
suullisesti (H4)

Arvioinnin opetus oli tuote
kriteerien kertomista (H4).

6254: . Sitten kun siinä ne tekee niitä töitä niin kyllä niillä osalla 
on niinkun se tärkeetä että jos mää parannan tota tosta niin 
parantaaks se mun numeroo tai  muuta vastaavaa. Ne taval
laan silleen ajattelee, että jos sen tekee siistimmin jonkun tai 
korjaa niin ne ajattelee silleen että ne saa paremman numeron 
siitä että. Kyl mun mielestä numero tietyllä tavalla, motivoi niit 
tekemään parempaa työtä kuin että se ois vain suoritus perus
teinen. Et se on niinkun alaasteella selkee mun mielestä.

6: Et seiskal kasi, ysilläkö mis   mennään että ne tavallaan tie
tää sen. Ja siit aina jutellaankin sit aina vähän niinkun esimerk
keinäkin, että tämmösiä taitoja tarvitaan ja nämä on selkeesti  
tässä. Että ne tietää tavallaan että mitä siihen vaaditaan että 
jos haluaa niin siin voi itte semmosil tietyllä tavalla pyrkiä. Et 
kyl me niinkun tavallaan niitä arvioinin numero perusteist, mist  
ne tulee. Kyllä ne yläasteella on paljon selkeemmin tiedossa 
kuin alaasteella. Et kyllä ne niinkun en tiidä aika selkeesti kyllä 
oppilaat pal tarkemmin tietää oman paikkansa kuin aikuiset 
opettajat, et mitä kukakin osaa. Et ei se tuu heil niin yllätykse
nä et ain sanotaan et tää on tämmönen

8285: Joo, kyllä siinä varmaan eroja on. Siis nuorempien kans
sa tuo arviointi. No esimerkiksi tällä hetkellä me tehdään sem
moista pöytägolfpeliä, jossa tota oppilaat on itse tehnyt suunni
telman tämmösten rajausten mukaisesti, niin sitten se mitä 
keskustellaan siinä tuottamisen aikana niin . Tietysti näistä että 
miten on onnistunut jonkun yksityiskohdan teossa ja myöskin 
siitä miten se suunnitelma ja tuotos vastaavat toisiansa, niin 
tän tyyppisiä juttuja. 

piti näyttää, mutta ei sitä mi
tenkää systemaattisesti ope
tettu.

osalla on tärkeetä paran
taaks se mun numeroo. nu
mero tietyllä tavalla, motivoi 
alaasteella

Ja siit aina jutellaankin sit ai
na vähän niinkun esimerkkei
näkin, että tämmösiä taitoja 
tarvitaan ja nämä on sel
keesti tässä.

Et kyl me niinkun tavallaan 
niitä arvioinin numero perus
teist, mist ne tulee.

nuorempien kanssa tuo ar
viointi se mitä keskustellaan 
siinä tuottamisen miten on 
onnistunut jonkun yksityis
kohdan teossa ja miten se 
suunnitelma ja tuotos vas
taavat toisiansa

Keskustelut numerosta aut
taa hahmottamaan työsken
telyä (H6)

Esimerkien avulla havain
nollisteteaan taitavuuden il
menemistä (H6).

Numeroiden kriteereistä 
keskustellaan (H6).

Nuoremmilla arviointia ope
tetaan konkreettisten asioi
den kautta (H8)

Tuntityöskentelystä

2276:Niin. Kyllähän oppilaat tajuavat, että jos ei siivota, tai  
keskeytetään opetus tai ei keskitytä niin väkisin se vaikuttaa  
teknisen työn numeroon.  Tietysti välillisestikin vaikuttaa ja 
suoraankin vaikuttaa siihen arviointiin. Kyllä mie pyrin ranka
semmaan siitä jos ollaan vaaraksi siellä luokassa toimittaessa 
toisille. ei toimita sääntöjen mukaan. Mie oon sanonu siitä, että  
tämä laskee numeroa, että tätäkö sie haluat siitä. Ja tämän 
teen siksi että oppilas tajuais että sen toiminnalla luokassa on  
väliä. Ei ole aivan sama miten siellä ollaan ja mitä siellä teh
hään. Monesti joutuu sanomaan että sie oot kiitettävän poika 
töissä ja tekemisessä mutta käytös on semmosta että ei kerta
kaikkiaa voi antaa kiitettävää. Ja tämä siksi että jos se sais sen 
petraamaan. Harvoin ne siitä niin loukkaantuisivat että ne löisi
vät läskiksi kaiken. Olen kokenut että on ollut hedelmällistä 
käydä sitä ongelmaa päin heti täysillä. Mietitty että miten siitä 
eteenpäin.

3166: Mutta kyllä sitä tulee joka tunnilla vastaan sitä palaut
teen antamista. Mikä meni hyvin ja mitä kannattais parantaa ja  
silleen.

4169:  No mää sanoisin että.jos nyt mennään numero arvioin
tii. Että kyllä mää sanoin monta kertaa Että numero nelois as
teikollla voi olla nelosesta kymppiin. asteikolla voi olla parempi  
ahkeralla vähemmän taitavalla kuin lahjakkaalla laiskalla. Että 
sitä on turha sitten ihmetellä. Että kykyjensä mukaan. Tämän 
toin kyllä selkeästi julki, että ei kannate sitä ollenkaan ällistellä. 
Vaikka ois kympin taitava ja nelosen laiska niin saa vähemmän 
kuin vilpittömästi yrittävä vähemmän taitava. Tämä oli linja.

5189: Sit kun mennään yläkoulun puolelle niin mää sanon, että 
mulle on ihan sama, mitä te saatte lopputulokseks niistä töistä, 
et se tietysti on et niistä tulee hyvii, mut muuten se on niin et 
mul ei oo merkitystä mikä se työ on vaan mitä te opitte tääl te

Ja tämän teen siksi että op
pilas tajuais että sen toimin
nalla luokassa on väliä

Mikä meni hyvin ja mitä kan
nattais parantaa ja silleen.

Että numero nelois asteikoll
la voi olla nelosesta kymp
piin. asteikolla voi olla pa
rempi ahkeralla vähemmän 
taitavalla kuin lahjakkaalla 
laiskalla.

Yläkoulun puolelle ihan sa
ma, mitä te saatte lopputu
lokseks töistä, vaan mitä te 
opitte tääl tekemään.

Oppilaat opetetaan pohti
maan tuntityöskentelyn tär
keyttä (H2).

Palautekeskusteluita joka 
tunti (H3).

Tuntiaktiivisuuden merki
tystä opetettiin suullisesti 
(H4).

Oppilaita suunnataan ar
vioimaan tekemistään (H5).



kemään.

6293: No mää sanosin siinä niinkun tavallaan, ehkä mää tota 
noin pitkin työtä aina niin saatan jotain kommentoida ja taval
laan niinkun mää kerron ehkä niille millä tasolla mennään. 

8255: Joo sitä työskentelyä ja prosessin aikaista arviointiahan 
suoritetaan niinku keskustelemalla. Että siinä vaiheessa en ota 
mitää välivaiheen juttuja paperille

pitkin työtä saatan jotain 
kommentoida kerron millä ta
solla mennään

Työskentelyn ja prosessin ai
kainen arviointi tehdään kes
kustelemalla.

Työskentelyn aikana ar
viointi keskusteluja (H6)

Työskentelynaikanen ar
viointi on keskustelua (H8)

Keskustelua työskentelystä ja tuotteesta jakson lopussa

 1215: M: Arvioiko ne sitä omaa työskentelyään, ja työskentely 
tappaansa
H: kyllä ne suullisesti arvioi mutta siihen ei oo kirjallista kyse
lyä. Se kaavake oli siinä oli jonkin verran  sitäkin arviointia mut
ta ne ei osannu käyttää niillä kaavakkeilla, joten se on hylätty 
niin, että tai ne osasi käyttää mutta se ei se anto minusta vää
rät vastauksen kun se anto anto aina niin hyviä, älyttömän hy
vä.

1209: ...mutta kyllä me sanallisen palautteen ne joutuu anta
maan ja joutuvat miettimään ihan oikeasti sen. Ja tuota se toi
mii kohtuullisen hyvin kyllä ja joka ikisen työn kohalla käydään 
se läpi muutenkin sitten kun kirjallinen koe ja kirjallisessa ko
keessa sitten on on tuota yks kysymys joka liittyy siihen että ne 
joutuu arvioimaan omaa osaamistaan siihen asti. JA ne antaa 
siitä arvioin.. Ylleensä se on vaihtoehto joko hyvin tai huonosti 
tai jotakin tämmöstä. Kaksi erilaista vaihtoehtoa. Riippuu mistä 
asiasta on kysymys.

2: Ja sitten niitä oikeasti arivoidaan kriteerien pohjalta kisoissa  
jotka niille töille pidetään.  Niin siinä saadaan suoraa palautet
ta.

3162: Tavoite. Tavoitehan on tietenkin se että kaikki ois kym
pin oppilaita. Sehän on totta kai tavoite, mutta sitten kun siellä 
on havaitsee, että joillakin ei niinkun taijot ei riitä, kerta kaik
kiaan ja sitten siinä sitten aina oppilaitten kanssa keskustellaan 
mikä meni pieleen ja varsinkin tämä meijän jaksoarviointi on 
hyvä semmonen ko se käyään viis kertaa vuojessa läpi. Se on 
minusta semmonen hyvä palautekeskustelun paikka sitten, 
Mutta kyllä sitä tulee joka tunnilla vastaan sitä palautteen anta
mista. Mikä meni hyvin ja mitä kannattais parantaa ja silleen.

4158: M: Käviksää semmosta arviointi keskustelua numeron
annon yhteydessä siitä työstä
H: Kävin. En muista kävinkö aina kaikkien kanssa , mutta 
muistan että joskus kävin kaikkien kanssa ihan systemaatti
sesti, että jokainen kävi henk. koht esittelemässä sen tuotteen.  
Ja minä sitten keskustelin siitä mikä siinä nyt sitten tuli. Jopa 
sillä tavalla ja joskus silläkin tavalla että jokainen vuorollaan 
aakkosjärjestyksessä.

5332: Et mikä on se lopputulos. Mut mää kerron oppilail suo
raan, jos hänen tekemisensä on ollut jottain muuta. Et kuin pal
jon mää olen joutunu auttamaan siin työntekemises, et onko 
koneitten käytös ollu jotain selkeitä ongelmia, että mää olen 
joutunu siel olemaan avustamas jossain hommassa, jonka 
pystyy sillain ittekkin tekemään. Et nää kaikki tulee tietysti siin, 
mut

5358: et kyl se tulee sitä kautta et se työ tosa etenee niin kyl 
ne aikahyvin ne oppilaat tulee sanomaan et täsä meni nyt täm
mönen homma meni niinkö hänen mielest pieleen. Mää sanon 
ett se on sinun työs ja nyt sää taasen sit mietit et, mitä sää teet 
ja sitä kautta se oikeestaan aika pitkälle se herättely tapahtuu 
et. Kun ikää kartuuu niin se oma työ tulee sitä tärkeemmäks 
niin sitä enemmän sää siihen oppilaana alat kiinnittämään huo
mioo, sit jos sää viel oot vastuuntuntonen niin sää haluat sen 
viel sit korjata. Toiset on hiukan huolettomampia heppui. Sillon 
niin tarttee sanoo, et mul se riittää toi, et se on sun työs, et 
mää en sitä tietenkään korjaa, mut jos sulla on semmonen olo,  
et sää halua sen laittaa paremmaks niin sit sää laitat ja teet  

Kyllä ne suullisesti arvioi 
(omaa työskentelyään) mutta 
siihen ei oo kirjallista kyselyä

Sanallisen palautteen ne jou
tuu antamaan ja joutuvat 
miettimään ihan oikeasti sen.

Kisoissa sitten  oikeasti ar
voidaan kriteerien pohjalta.

Varsinkin tämä  meijän jak
soarviointi se on minusta hy
vä palautekeskustelun paik
ka.

Joskus kävin kaikkien kans
sa ihan systemaattisesti, että 
jokainen kävi henk. koht. 
esittelemässä sen tuotteen. 
Sitten keskustelin siitä mikä 
siinä nyt sitten tuli.

tekemisensä mää olen joutu
nu auttamaanonko koneitten 
käytös ollu jotain selkeitä on
gelmia

työ tosa etenee oppilaat tu
lee sanomaan et täsä meni  
nyt pieleen
Mää sanon ett se on sinun 
työs ja nyt sää taasen sit  
mietit et, mitä sää tee. Se on 
sun työs, et mää en sitä tie
tenkään korjaa, mut jos sulla  
on semmonen olo, et sää 
halua sen laittaa paremmaks 
niin sit sää laitat ja teet sen 

Suullinen itsearviointi työs
kentelystä (H1)

Suullinen palautekeskuste
lu (H1).

Yhteinen arviointikilpailu 
(H2)

Palautekeskustelu jaksoar
vioinnin yhteydessä (H3)

Arviointikeskustelu jakson 
lopussa (H4).

Arviointikeskustelu tuot
teesta ja työskentelystä 
(H5).

Oppilaat opetetaan otta
maan vastuu oman tekemi
sen laadusta (H5).

sen ja mietit miten korjaat

6250: Me katotaan tavallaan siinä niinkun ennen ne jaetaan 
kotiin ne työt ne on kaikki työt siin niinku pöydällä. Siin me ka
totaan vähän että minkälaisiin asioihin vois kiinnittää huomiota. 
Ja tässä on kiinnitetty huomiota tähän ja tässä on tää tommo
seen kiinnitetty huomiota. Et semmosii asioita katotaan niinkun 
yhteisesti. 

6319: Ei, kyl se arviointi ihan hyvä on et mimmosta arviointia, 
et ei se pelkkä numero. Kyl mun mielestä siinä, että voi sanoa 
että missä menee hyvin ja missä vois vähän parantaa ja muuta 
vastaavaa ja mihin kiinnittää huomiota, niin kyllä semmonen 
arviointi on aina paikallaan ja kyllä ne sitä hirveen mielellään  
sitä kuuntelee, että ottaakin sitä ,että ei se pahasta ole.

7263: Mulla oli josku sellanen arviointilomake, jossa oppilas ar
vioi itse omaa työskentelyään ja omaa suhtautumistaan siihen 
ja sitten arvioin myöskin arvioi sitten sen tuotteen ja tuli sitten 
sen paperin ja sen tuotteen kanssa sitten tuonne mun luokse. 
Mutta mää luovuin siitä vähän semmosena työläänä, juttuna 
mää oon sitten, se kisun oppilas tulee ja oppilasesittelee sen 
työnsä ja me käydään se arviointi keskustelu, ikään kuin arvioi
dessa sitä tuotetta, niin siinä voidaan myöskin sitten puuttua 
siihen työn tekemiseen taikka tähän asenteeseen. Ja usein se 
näkyy myöskin sitten työnjäljessä.

8: Sit taas jollakin vanhemmilla, se mitä arvioinnissa keskustel
laan, ei enää niinkään paljon sitä, että se suunnitelma ois jo
tenkin orjallinen jonka noudattamiseen heijastellaan sitä työs
kentelyä, vaan sillä lailla että se idea mikä siellä suunnitelman 
takana niinkun on niin yritetään heijastella siihen sitä tuotta
mista ja tekemisen onnistumista. 

ja mietit miten korjaat

Kun kaikki työt on siinä pöy
dällä, niin katotaan yhteises
ti, minkälaisiin asioihin vois 
kiinnittää huomiota.

Kyllä semmonen arviointi on 
aina paikallaan ja kyllä ne si
tä hirveen mielellään sitä 
kuuntelee,

Oppilas esittelee työnsä ja 
me käydään se arviointi kes
kustelu, ikään kuin arvioides
sa sitä tuotetta.

Sit taas jollakin vanhemmilla, 
se mitä arvioinnissa keskus
tellaan, se idea mikä siellä 
suunnitelman takana niinkun 
on niin yritetään heijastella 
siihen sitä tuottamista ja te
kemisen onnistumista.

Arviointikeskustelut tuot
teista (H6)

Arviointikeskustelu jakson 
lopussa (H6)

Arviointikeskustelu tuot
teesta, tekemisestä ja asen
teesta jakson lopussa (H7).

Vanhemmilla oppilailla ar
viointikeskustelut idean ja 
toiminnan vertaamista (H8)


	1  JOHDANTO JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS
	2  KÄSITYÖ
	2.1  Käsityö olemisen tapana
	2.2  Koulukäsityön historia
	2.3  Käsityöprosessi

	3  TAITAVA IHMINEN JA KÄSITYÖ
	3.1  Taito käsitteenä
	3.2  Taidon ja tiedon suhde
	3.3  Taidon oppiminen
	3.4  Taidon tasot
	3.5  Käsityötaidot
	3.6  Käsityötaidoissa kehittyminen

	4  TAIDON OPETTAMINEN PERUSKOULUN KÄSITYÖ-OPPIAINEESSA
	4.1  Opettaminen, opetus ja ohjaus
	4.2  Koulukäsityön tavoitteet ja sisällöt
	4.3  Käsityötaitojen harjoittaminen 
	4.3.1  Tuotteen tekemisen opettaminen (poieettinen tekeminen)
	4.3.2  Taitoharjoittelun ohjaaminen (praktinen tekeminen)

	4.4  Yhteenveto käsityötaitojen opettamisesta

	5  AINEISTO JA TUTKIMUSASETELMA
	5.1  Tutkimustehtävä
	5.2  Haastateltavien valinta
	5.3  Haastateltavien hankinta
	5.4  Opettajien taustoja
	5.5  Haastattelujen suorittaminen ja litterointi
	5.6  Tutkimusmenetelmänä fenomenografia
	5.7  Aineiston analysoinnin kulku
	5.7.1  Analyysin käsitteiden määrittely
	5.7.2  Aineiston luokittelu
	5.7.3  Merkitysyksiköiden etsiminen aineistosta
	5.7.4  Merkityskategorioiden luonti
	5.7.5  Kuvauskategorioiden luonti 


	6  KÄSITYKSIÄ TAITAVUUDESTA
	6.1  Taitavuus älynä 
	6.2  Taitavuus hahmottamisena 
	6.3  Taitavuus harjoittelun tuloksena 
	6.4  Taitavuus tahtona 
	6.5  Pohdintaa taitokäsityksistä käsityössä

	7  KÄSITYKSIÄ OPETTAMISESTA
	7.1  Suunnittelutaidot
	7.2  Suunnittelutaitojen opettaminen
	7.2.1  Rajoitetut suunnittelutehtävät
	7.2.2  Avoimet suunnittelutehtävät
	7.2.3  Suunnitteluprosessin harjoituttaminen
	7.2.4  Suunnitelmien esille tuomisen harjoituttaminen 
	7.2.5  Pohdintaa suunnittelutaidoista ja niiden opettamisesta

	7.3  Valmistustaidot
	7.4  Valmistustaitojen opettaminen
	7.4.1  Oppimistehtävien valikoiminen 
	7.4.2  Kokonaisuuden hallinnan opettaminen 
	7.4.3  Ohjauksen eriyttäminen 
	7.4.4  Työstötekniikoiden harjoituttaminen
	7.4.5  Pohdintaa valmistustaidoista ja niiden opettamisesta

	7.5  Arviointitaidot
	7.6  Arviointitaitojen opettaminen
	7.6.1  Kirjalliset arviointitehtävät
	7.6.2  Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen 
	7.6.3  Keskusteleminen 
	7.6.4  Pohdintaa arviointitaidoista ja niiden opettamisesta

	7.7  Yhteenveto käsityötaitojen opettamisesta

	8  POHDINTA
	8.1  Luotettavuuden pohdintaa
	8.2  Tulosten pohdintaa
	8.3  Jatkotutkimusehdotuksia

	LÄHTEET
	LIITTEET

