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 VINKKIAUKEAMA (SAA KOPIOIDA)

MIKSI JATKUVA RYHMÄYTTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ?

- Hyvä ryhmähenki ei synny hetkessä.
- Ryhmä on jatkuvassa muutoksessa. 
- Luokkaan voi helposti syntyä erilaisia kuppikuntia, 

joissa osa jätetään ulkopuolelle. Tämä voi aiheut-
taa monenlaista mielipahaa ja ulkopuolisuuden 
kokemuksia. 

- Hyvällä ryhmähengellä on positiivisia vaikutuksia 
oppimiseen. Hyvä ryhmähenki innostaa oppimi-
seen, koska energiaa ei tarvitse kuluttaa niin paljon 
tunteiden säätelyyn ja haastavien sosiaalisten 
tilanteiden käsittelyyn.

- Turvallisessa ilmapiirissä jokainen uskaltaa olla 
oma itsensä ja yrittää ilman, että tarvitsee koko 
ajan pelätä epäonnistumisia.

Syksyn alussa luokissa keskitytään ryhmäyttämiseen ja hyvän ilmapiirin luomiseen. Miten pitää 
hyvä ryhmähenki ja ilmapiiri yllä koko lukuvuoden ja miksi se on tärkeää? Tämä vinkkiaukeama 
tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin.

- Muodosta luokan istumajärjestys niin, että oppi-
laat tutustuvat laajasti toisiinsa. Varmista, ettei 
istumajärjestys vahvista kuppikuntia.

- Anna mahdollisuus koko luokalle kokea säännölli-
sesti iloa yhdessä esimerkiksi yhteisten liikuntaleik-
kien kautta. Varmista, että kaikki pääsevät mukaan.

- Mahdollista se, että oppilaat saavat vuorollaan 
kertoa itsestään ja tutustua niihinkin luokkaka-
vereihin, joihin eivät muuten tutustuisi. Tässä 
voit hyödyntää toimintatapaa, jossa jokainen saa 
vuorollaan kertoa itsestään ja muut saavat kysyä 
lisää. Aiheita voivat olla esimerkiksi lempipuuhani 
kotona tai välitunnilla, itselle tärkeä esine, talvella/
kesällä on mukavaa, isona haluaisin, jne. Itsestä 
kertomisen hetki voi olla minkä tahansa tunnin 
yhteydessä tai osana Luokkapiiriä (ks. Luokka-
piiristä Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja 
vuorovaikutuksen vahvistamiseen). 

Kaikki pääsevät osallistumaan
- Mieti, miten jokaisen oppilaan osaaminen ja mie-

lenkiinnon kohteet saataisiin yhteiseksi hyväksi ja 
iloksi, ei vain niiden, jotka uskaltavat kertoa osaa-
misestaan. Vahvista oppilaissa ajatusta, että kaikki 
ovat hyviä jossain. 

- Jos valitsette oppilaita esimerkiksi erilaisiin vuo-
tuisiin esityksiin, koulun vastuutehtäviin kuten 
oppilaskuntaan tai muihin arvokkaina pidettyihin 
rooleihin, pidä huolta, että mahdollisimman moni 
oppilas pääsee osallistumaan eri vuosina.

- Mahdollista kaikkien luokan oppilaiden osalli-
suuden kokemus yhteisiin asioihin vaikuttami-
sessa esimerkiksi Luokkavaltuusto-toimintamallin 
avulla. Toiminnassa keskustellaan kerran viikossa 
luokan yhteisistä asioista, ideoidaan ja tehdään 
aloitteita oppilaita koskevissa asioissa. (Lisää luok-
kavaltuustosta: Luokkavaltuusto. Opas koulude-
mokratian edistämiseen. Moilanen, A. 2019)

- Mieti, miten saada myös hiljaisempien oppilaiden 
ajatukset ja kokemukset kuuluviin. Voisivatko oppi-
laat joskus kirjoittaa ajatuksiaan papereille, joista 
opettaja lukee ne ääneen?

- Muistuta oppilaita jokaisen ainutlaatuisuudesta, 
tärkeydestä ja arvosta.

- Vahvista oppilaissa ajatusta, että kaikki otetaan 
mukaan välituntileikkeihin.

Kannusta yhdessä tekemiseen
- Suunnitelkaa yhdessä oppilaiden kanssa, mitä 

välitunneilla voi tehdä ja ohjaa oppilaita yhteisiin 
välituntileikkeihin. 

- Tarvittaessa käytä välkkäpari-toimintatapaa, jossa 
opettaja jakaa esim. muutaman kerran viikossa 
oppilaat pareihin tai pieniin ryhmiin, joissa oppilaat 

toimivat tietyn välitunnin ajan. Tarkoituksena on 
ohjata oppilaita tutustumaan toisiinsa laajasti. 

- Aloita yhdessä työskentely paritöistä ja siirry sitten 
isompiin ryhmämuodostelmiin.

- Tehkää hyvää yhdessä. Hyvän tekeminen yhdessä 
vahvistaa luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
tuottaa iloa kaikille. Ideoikaa oppilaiden kanssa, 
miten voisitte esim. ilahduttaa lähiseudun van-
huksia, tehdä välitunneista viihtyisämpiä, auttaa 
koulun pihan siisteydessä jne.

- Jos huomaat haasteita oppilaiden yhdessäolossa, 
jututa kaikkia osapuolia erikseen ja kuule erityi-
sesti, millaisia tunteita lapset sanoittavat. Yrittäkää 
keksiä yhdessä ratkaisu tilanteeseen ja suunnata 
katsetta tulevaisuuteen ja siihen, miten jatkossa 
voisi toimia, jotta kaikilla olisi mukava olla koulussa.

Harjoitelkaa vuorovaikutustaitoja
- Opeta oppilaille vuorovaikutustaitoja arjessa niissä 

hetkissä, joissa kyseisiä taitoja tarvitaan. Ryhmä-
työskentelyssä opeta oppilaille ensin kuuntelun 
taitoa ja vuorottelua, jotta keskustelu on mahdol-
lista. Esimerkiksi se, kenellä on puheenvuoro, pitää 
kädessään pyyhekumia tms. ja muiden tehtävänä 
on kuunnella/kirjoittaa, mitä kaveri sanoi. Vähi-
tellen kasvata vuorovaikutustaitoja, kun oppilaat 
oppivat edellisen taidon. (Vuorovaikutustaitojen 
opettamisesta lisää esimerkiksi: Yhteispeli kou-
lussa - opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vah-
vistamiseen. Kampman, M., Solantaus, T., Anttila, 
N., Ojala, T. & Santalahti, P. 2015.)

- Pysähdy säännöllisesti keskustelemaan oppilai-
den kanssa siitä, miten yhdessä toimitaan niin, 
että kaikilla on koulussa kiva olla. Ohjaa oppilaat 
miettimään erityisesti sitä, mitä itse voi tehdä. 

- Tehkää asioita välillä piirissä, jossa kaikkien on 
mahdollista nähdä toisensa. Piirissä voidaan har-
joitella oppisisältöjen lisäksi erityisen hyvin myös 
silmiin katsomista ja tervehtimistä.

- Säännölliset juttuhetket oppilaiden kanssa autta-
vat kehittämään oppilaantuntemusta ja sitä kautta 
auttavat ryhmänohjaamista.

- Koska sosiaalisella medialla on nykyisin suuri rooli 
lasten ja nuorten välisessä vuorovaikutuksessa, 
keskustelkaa, millaista sisältöä someen on hyvä 
laittaa. Miten somessa tulisi ilmaista ajatuksiaan 
ja millaisia tunteita tai kokemuksia erilaiset viestit 
ja päivitykset saavat vastaanottajassa aikaan?

Kirjoittaja on luokanopettaja, Yhteispeli-menetelmän 
kehittäjäryhmän jäsen sekä tutkija. n

- Myös opettajan työ helpottuu, kun lapset tulevat 
toimeen hyvin toistensa kanssa, ottavat toisensa 
huomioon ja pystyvät toimimaan yhteistyössä 
kenen kanssa tahansa. 

VINKIT JOKAPÄIVÄISEEN RYHMÄYTTÄMISEEN:

Kaikki tutustuvat kaikkiin
- Ope jakaa parit ja ryhmät luokassa, liikuntatunnilla 

ja jonoissa. Kannattaa vaihdella pareja ja ryhmiä 
usein, jotta oppilaat oppivat toimimaan kaikkien 
kanssa ja tutustuvat luontevasti toisiinsa. (Jos 
oppilaat saavat valita parit, he valitsevat usein 
saman parin. Pahimmassa tapauksessa käy niin, 
että sama oppilas jää toistuvasti ilman paria opet-
tajan tai ohjaajan pariksi.)
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