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Miksi ajattelutaitoja?

Ihminen osaa
hallita vain sellaista
taitoa, jonka osaa

nimetä.

Lapset kasvavat
heitä ympäröivään

(älykkääseen) 
kulttuuriin.

Koulupeliä hyvin
pelaamaalla pärjää

hyvin koulussa.

Koulu saa aikaan 
lyhytaikaista ja 
pintaoppimista.

Koulussa tehdään
hartiavoimin töitä.



Ajattelu on tehtävä 
havaittavaksi.

1
Oppilailla on oltava 

aikaa ja 
mahdollisuuksia 

ajatella.

2
Eri ajattelutaidot on 

nimettävä.

3
Oppilaiden 
ajattelua on 
arvostettava.

4
Oppiaineiden
sisällöt ovat

ajattelun aineksia.

5

Digiajan ajattelijat -hanke



Miten keskustelu luokassa etenee?



Kysyminen ja selittäminen
Hyvä kysymys  

ohjaa oppilasta 
selittämään.

Mitä enemmän 
oppilas selittää, 
sitä enemmän 
hän ymmärtää. 

Selittämisessä 
oppilas yhdistää 

uutta tietoa 
olemassa 
olevaan 

Selittäminen vie 
ajattelua 

abstraktimmalle 
tasolle.

Ymmärrys luo 
uutta ja laaja-

alaista tietoa ja 
taitoa.

Opettajan 
antamat 

selitykset 
eivät tuota 
samaa 

tulosta.



Kysymyksistä

Ymmärtämistä tukevat 
kysymykset

• Auttavat 
hahmottamaan 
ongelman ydintä

Strategiaa tukevat 
kysymykset

• Ohjaavat miettimään 
tehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaisia 
strategioita

• Ohjaavat pohtimaan, 
miten tehtävässä 
tulisi edetä

Oman työskentelyn 
reflektointia tukevat 

kysymykset

• Ohjaavat pohtimaan, 
ovatko tehdyt 
ratkaisut relevantteja



Kysymisen tasoista 

1. taso  Faktakysymykset
•Vastaus konkreettinen
•Mikä on…? Kuinka monta...? 

Kuka...? 

2. taso Ymmärrykseen ja 
päätelmiin liittyvät 
kysymykset
•Vertailu, syy-seuraus –suhteet, 

vahvuudet - heikkoudet
•Mitä huomaat? Millainen on…? 

Miten eroaa...? Mitä tapahtuisi 
jos...? 

3. taso 
Tiedon ja osaamisen 
yleistämiseen  ja 
laajentamiseen liittyvät 
kysymykset
•Aiempaan tietoon vertaaminen ja 

yhdistäminen 
•Mitä jo tiedät…? Oletko ennen 

tehnyt…? Mistä aloittaisit...?

4. Taso
Merkityksen 

ymmärtämiseen liittyvät 
kysymykset
•Rohkaiseminen ajatusten arviointiin 

ja jakamiseen, mielipiteiden 
perusteleminen

•Miksi…? Miksi ei...? Mitä jos..? 
Miten kuvittelisit...? 



Tehokkaan oppimistilanteen rakennusaineet

Va
lm

ist
au

tu
m

in
en

Käsitteet, 
aihepiiri, 
lähtötaso 
määrittely

Ko
gn

iti
iv

in
en

 k
on

fli
kt

i Ongelma tai 
ristiriita, jonka 
ratkaisemiseen 
oppilaan 
käsitteet ja 
ajattelu eivät 
vielä riitä yksin So

sia
al

in
en

 k
on

st
ru

kt
io Oppilaiden 

yhteistoiminta, 
ohjaus, 
kysymykset M

et
ak

og
ni

tio Oman 
toiminnan ja 
ajattelun 
analyysi, tieto 
ja taito

Si
lta

am
in

en Opitun 
yhdistäminen 
aiemmin 
opittuun ja 
tulevaan, 
muihin 
kokemuksiin

Adey, Shayer



Päivän 10 
keinoa



Etsi intiaaninimesi

Valon Sokaisema
Sirkuttava Sinilintu
Loikkaa Rohkeasti
Väistää Salaman
Värisevä Vedenpinta
Yksi Pilvessä
Ripoteltu Sinne Tänne
Tähtivettä Koko Tyyppi
Nukkuva Karhu
Kuulee Tuulen
Väsynyt Vaeltaja

• Tarvitsee Toisen
• Näkee Monta Puolta
• Kojootti Ravaa Kehää
• Kylillä Kävijä
• Kolon Asukki
• Ahmii Nuolensa

• Pelon Peikko
• Näkee Taian
• Virran Viemä
• Ei Pelkää Tekemistä
• Verkoista Voimaantuja
• Vaahtoava Vuo
• Sateenkaaren Säikkyjä
• Hän Joka Muuttuu



Sana-ajatus-virke
1. Lue teksti ajatuksella, alleviivaa, kirjoita 

kommentteja, jne.

2. Palaa lukemaasi tekstiin ja poimi sieltä 
sinulle jollakin tapaa merkityksellinen tai 
pysäyttävä
§ sana
§ ajatus 
§ virke

3. Jakakaa ryhmässä valintanne 
perustellen, keskustellen ja pohtien

4. Kiteyttäkää ja pohtikaa myös sitä, mitä 
ei mainittu

Soveltaen Ritchhart: Thinking Routines



Mikätin on erikoinen esine, jonka
käyttötarkoitusta tai nimeä yritetään päätellä. 
Luokassa voi olla vaikka viikon Mikätin, jota 
pohditaan pitkin viikkoa. 

Olennaista on käyttää mielikuvitusta, mutta myös
päättelyä Mikättimen materiaalin, koon, muodon
ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Opettaja ohjaa ja kesksii myös. 

Mikätin? 



Katso – ajattele - kysy

1. Katso mielenkiintoista kuvaa tarkasti riittävän pitkään
• Havainnoi tarkasti, mitä kaikkea kuvassa näkyy

2. Kuvaile havaintojasi kuvastaa
• Kuvaa vain havaintoja eli sellaista, mitä voit näyttää 

kuvasta 
• Havainnosta voimme olla melko varmoja

3. Kerro ajatukistasi 
• Millaisia ajatuksia ja oletuksia kuvasta syntyi
• Mikä sai sinut ajattlemaan niin?

4. Kysy sellaisia kysymyksiä, jotka kuva sinussa herätti
• Mikä kiinnostaa?
• Mitä ihmettelet? 

Soveltaen Ritchhart: Thinking Routines









Uudistettu 
taksonomia 
(Bloom,Anderson&Krathwohl, 2001)

Luoda

Arvioida

Analysoida

Soveltaa

Ymmärtää

Muistaa



Ennen kuin ymmärtää käsitteen, tulee ensiksi muistaa se.

Ennen kuin voi soveltaa käsitettä käytännössä, tulee ymmärtää käsitteen 
merkitys.

Ennen kuin voi analysoida käsitteen käyttöä, täytyy pystyä soveltamaan sitä

Ennen kuin voi arvioida käsitteen vaikutusta tai tärkeyttä, täytyy kyetä 
analysoimaan sitä

Ennen kuin voi luoda jotain uutta opitusta, tulee kyetä
muistamaan,ymmärtämään, soveltamaan, analysoimaan ja arvioimaan käsitettä



Kysymyksiä ajattelun taitotasoille

Halinen et al., 
2016 



Hankalia kysymyksiä

• Joskus on hyvä miettiä erityisen hankalia 
kysymyksiä, joihin ei löydy ainakaan heti selkeää 
vastausta. 

• Keskutelua ensin pienissä ryhmissä, sitten 
yhdessä 

• Ryhmä kuvailee omia keskutelujaan ja perustelee 
ajatteluaan, ei tärkeää kertoa vastausta

• Sopii hyvin eettisen ajattelun kehittämiseen
• Oppilaat keksivät myös mainioita kysymyksiä itse
• Luokassa voi olla viikon kysymys



Esimerkkejä 

Omistatko 
taskussasi 

olevan tilan?

Suureneeko 
huone, jos avaat 

ikkunan?
Voiko rakastaa 
jotain liikaa?

Onko kaikki 
maailmassa 

tiedettä?

Ovatko lehdet 
puuta?

Voivatko kaikki 
olla pahoja?

Onko seepra 
musta- vai 

valkoraidallinen? 

Voiko eksyä, jos 
ei tiedä mihin on 

menossa?

Voitko itse 
päättää, milloin 
olet innostunut?

Mistä taivas 
alkaa?

Voiko 
hiljaisuuden 

kuulla?



Vastakohtia

• Piirrostehtävä, jossa lähtökohtana yksinkertainen, mutta
muunneltava muoto, esim. mato, lumiukko, puu, kukka, 
jne.

• Tavoitteena on piirtää annetusta muodosta kuvapareja
vastakohtien mukaisesti

• Vastakohdissa on hyvä olla yksinkertaisia ja haastavia, myös
sellaisia, joita ei suoraan pysty kuvaamaan, esim. 
Analoginen-digitaalinen

• Luova ajattelu kehittyy, voidaan myös opetella uusia
käsitteitä



Graffitiseinä

• Pohditaan hetki itsekseen teemaa

• Kirjataan ajatuksia äänettömästi teemasta pöydällä olevalle 
fläpille ja kierrellään pöydän ympäri

• Kommentoidaan toisten kirjoituksia, kysytään lisää, yhdistellään 
asioita, tykkäillään

• Siirrytään toisen ja kolmannen ryhmän ”seinän” äärelle ja 
jatketaan samaa

• Palataan alkuperäisen seinän äärelle ja tutkitaan, miten ajattelu 
on rikastunut toisten kommenteilla

• Kannustus nimenomaan keskusteluun ja omaan pohdintaan!
Soveltaen Ritchhart: Thinking Routines













Mieti – Keskustele – Jaa
1. Mieti ensin itse kaksi minuuttia annattua aihetta.

Ø Miksi se on tärkeää?

Ø Mitä se tarkoittaa konkreettisesti?

Ø Mitä ajattelet siitä?

2. Keskustelkaa ryhmässä ajatuksistanne.

Ø Jokainen vuorollaan

Ø Muiden tehtävänä on kuunnella ja esittää tarkentavia kysymyksiä.

3. Jakakaa muille kaksi asiaa keskustelustanne

Ø Tärkeimmät ja kiinnostavimmat

Bonus

Soveltaen Ritchhart: Thinking Routines
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