
Kuinka selittää ja 
antaa ohjeita, jotta
tuetaan autonomiaa?
Sanallinen viestintä liittyen ohjeenantoon opetuksessa

SESSIO 3
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▪ Kuinka annetaan ohjeita ja selitetään, jotta tuetaan autonomiaa

▪ Löydämme jo kokoamme yhdessä käyttökelpoisia esimerkkejä
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OPPILAAN ASEMAAN ASETTUMINEN –
yhteinen nimittäjä kaikille avaintekniikoille
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Mitä tarkoitetaan oppilaan asemaan asettumisella
ohjeiden annossa ja selitettäessä? 
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… Oppilaan aseman huomioivien ilmaisujen käyttäminen ja 
ratkaisuvaihtoehtojen tarjoaminen silloin, kun oppilailla on 
vaikeaa tai kun halutaan tukea heidän aloitteellisuuttaan.

Kontrolloivat opettajat ovat taipuvaisia toimimaan oman näkemyksensä 
mukaan, ohjailemaan oppilaiden ajatuksia, tuntemuksia ja toimia sekä 
painostamaan oppilaita ajattelemaan, tuntemaan ja käyttäytymään opettajan 
määräämällä tavalla.

Autonomiaa tukevat opettajat toivottavat tervetulleiksi heidän oppilaidensa
ajatukset, tuntemukset ja aloitteet osaksi oppitunnin kulkua



PERUSTELU
Toisen asemaan asettumisen kyky on 
tehokkaan opettamisen edellytys

Kyky ottaa toisten näkökulma huomioon on sosiaalis-kognitiivinen taito, kauan
tiedetty edellytys tehokkaalle viestinnälle.

Ihmisten välisessä viestinnässä sanalliset viestit, onpa ne tarkoitettu informaatiota
välittäviksi tai suostutteleviksi, ovat tehokkaampia, kun ne ovat empaattisia ja 
kuuntelijan mukaan muokkautuvia.
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Kaikessa opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa ja viestinnässä 
(sanallinnen ja sanaton)
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Miten saisin selville oppilaiden

kiinnostuksen kohteet ja toiveet?

“Liikunnanopettajani kuuntelee minua!!!” 

“Voin kertoa liikunnanopettajalleni, mitä 
ajattelen liikuntatunnista!!!”



Selittäminen ja ohjeistaminen: 
avaintekniikat 1, 2, 5 ja 6

1. Perusteleminen

2. Ei-kontrolloivan puheen
käyttäminen

3. Informatiivisen puheen käyttäminen

4. Kielteisten tuntemusten hyväksyminen

5. Kärsivällisyyden osoittaminen

6. Vaihtoehtojen tarjoaminen

7. Kysymysten ja vastausten käyttäminen

Näitä avaintekniikoita käytetään
TILANTEISSA, kun me:

❑SELITÄMME JA OHJEISTAMME Sessio 3

❑ANNAMME PALAUTETTA JA 
KANNUSTUSTA Sessio 4

❑REAGOIMME JA PUUTUMME 
OPPILAIDEN HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISEEN 
JA MOTIVAATIOHAASTEISIIN Sessio 5
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1. PERUSTELEMINEN

© PETALS              AUTONOMOUS SUPPORTIVE INSTRUCTIONS 8



MÄÄRITELMÄ
Mitä tarkoitetaan perustelemisella
ohjeenannossa ja selitettäessä?

Sanalliset ilmaukset, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään “miksi” 
toiminnalla on heille henkilökohtaista merkitystä. Selityksiä, jotka auttavat
oppilaita muuttamaan (eli sisäistämään) jotain ei merkityksellistä tekemistä
joksikin merkitykselliseksi tekemiseksi – joksikin heidän ajan, huomion ja 
yrityksen arvoiseksi.
✓“Mitäs jos kokeiltaisiin tätä harjoitusta ensin, se auttaa teitä oppimaan kokonaissuorituksen”

✓“Asetimme tämän säännön, koska se auttaa teitä näkemään peliä toisten pelaajien näkökulmasta – se 
loppujen lopuksi auttaa teitä pelaamaan taitavammin.” 

Kontrolloivat opettajat selittävät toiminnon, pyynnön, säännön tai menettelytavan, mutta eivät sitä 
miksi näin tehdään.

Autonomiaa tukevat opettajat viestivät, että toiminto, pyyntö, sääntö tai menettelytapa on hyödyllinen
ja perustelevat tämän selittämällä miksi sillä on hyötyä oppilaalle itselleen. 
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Perustelujen liittäminen oppilaiden
vapaa-ajan liikuntaan

Sanalliset ilmaisut (tai kysymykset), jotka auttavat oppilaita
ymmärtämään, “kuinka” jotkin liikunnanopetuksen sisällöistä ovat
hyödyllisiä oppilaiden vapaa-ajan liikunnan kannalta.
✓“Keksittekö, millä tavoin tämä opeteltava asia voi auttaa teitä normaalissa elämässä? 

✓Esim. Suunnistus -> kännykästä akku loppuu, pitäisi löytää ulkomailla takaisin hotellille”

✓“Keksittekö tapoja, joilla tätä harjoittelua voisi soveltaa liikkumisessa vapaa-ajalla?”
✓Esim. Kaikki koululiikunta -> Lähes kaikkea koulussa kokeiltua voi harrastaa vapaa-ajalla (missä, miten?)

✓“Harjoittelemme mittaamaan sydämen sykettä ja opimme mitä se tarkoittaa kehomme kannalta. 
Tämä auttaa meitä säätelemään liikkumisen tehoa, liikummepa sitten koulussa tai vapaa-ajalla. 
Leposykkeen seuraamista käytetään yleisen kehon rasitustason seuraamisessa”

✓"Jotkin teistä harrastavat tanssia vapaa-ajalla? Tuleeko jollekin teistä mieleen, miten liikuntatunnin
voimisteluharjoittelu voi auttaa teitä kehittymään paremmiksi tanssijoiksi?”
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RYHMÄKESKUSTELU

Kun selität ja annat ohjeita hiihtotunnilla, kuinka perustelet hiihdon hyötyjä
koululiikunnan ja oppilaiden vapaa-ajan liikkumisen kannalta? 
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Mieti ilmaisuja, joilla perustelet toimintaa, 
joka on oppilaiden mielestä ei-motivoivaa.

“Minulla on selkeä merkitys sille asialla, 
mihin tähtäämme!!!”



LOMAKE D: PERUSTELUJEN ANTAMINEN
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2. EI-KONTROLLOIVAN PUHEEN KÄYTTÄMINEN
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MÄÄRITELMÄ
Mitä tarkoitetaan ei-kontrolloivalla puheella
ohjeenannossa ja selitettäessä? 

Sanallinen viestintä, joka minimoi paineentunnun (“pitäisi”, “täytyy”, “on pakko” 
ilmaisujen puuttuminen) ja välittää tunnetta valinnanvapaudesta ja 
joustavuudesta (voisimme, kokeillaan, on mahdollisuus). Kyseinen viestintätyyli
auttaa oppilaita löytämään tapoja toimia oppitunnilla sekä opettajan ohjeiden että
heidän omien sisäisten motivaatiotarpeiden mukaisesti.
✓“On olemassa monia eri vaihtoehtoja, jotka saatatte huomata itsellenne hyödyllisiksi…Kokeillkaapas …?”

✓ “Olen huomannut, että kaikki on nyt oppineet kuperkeikan. Millaisen kuperkeikkaradan rakentaisitte nyt?  

Kontrolloivat opettajat käyttävät painostavaa kieltä (pitäisi, täytyy, on pakko) ja ovat taipuvaisia
nojautumaan normeihin (Oikea tapa tehdä tämä…) (Sinun pitäisi tehdä se tällä tavalla…)

Autonomiaa tukevat opettajat käyttävät oppilaskeskeistä ja informatiivista puhetta, joka auttaa 
oppilaita löytämään, ratkaisemaan ja motivoitumaan ja kehittämään itseään (“Ehkä voisit kokeilla 
erilaisia tapoja hypätä esteen yli ja valita sitten niistä itsellesi parhaiten sopivan). 
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RYHMÄKESKUSTELU
Kun selität ja annat ohjeita
LUISTELUTUNNILLA, kuinka
käytät ei-kontrolloivaa puhetta?
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“Kuinka kannustaa oppilaita oma-
aloitteellisuuteen ja ratkaisemaan haasteita 
itsenäisesti?”

“Opettajani yrittää auttaa minua!!!”

“Tiedän, mitä voisin tehdä kehittääkseni 
itseäni!!!”

“Opettajani ohjaa joustavasti”



LOMAKE D: EI-KONTROLLOIVA PUHE
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5. KÄRSIVÄLLISYYDEN OSOITTAMINEN
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MÄÄRITELMÄ
Mitä tarkoitetaan kärsivällisyyden
osoittamisella ohjeenannossa ja selitettäessä? 

Antaa mahdollisuuden oppia ja toimia kunkin omaan tahtiinsa.

✓Aika, jonka opettaja hyväksyy tai antaa oppilaiden työskennellä itsenäisesti ja löytää tapoja edistyä ja 
oppia heidän itsensä määräämällä tavalla.

Kontrolloivat opettajat osoittavat kärsimättömyyttä oppilaita kohtaan, jotta nämä tuottaisivat oikean 
suorituksen (esim. häiritsevät oppilaiden luontaista etenemistahtia suorittaa annettu tehtävä)

Autonomiaa tukevat opettajat osoittavat kärsivällisyyttä antaakseen oppilaille sen ajan, jonka he 
tarvitsevat omaan tahtiin etenemiseksi (esim. Antaa riittävästi aikaa oppilaiden työskennellä omalla
tavallaan). 
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RYHMÄKESKUSTELU

Kun selität ja annat ohjeita
TANSSITUNNILLA, kuinka osoitat
kärsivällisyyttä?
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“Kuinka varmistaa, että jokaisella oppilaalla on 
hänen tarvitsemansa aika edistyä annetussa 
tehtävässä”

“Liikunnanopettajani antaa minun 
työskennellä omaan tahtiini!!!” 

“Liikunnanopettajani arvostaa minua 
antamalla minun ratkaista ongelmat 
itsenäisesti!!!”



LOMAKE D: KÄRSIVÄLLISYYDEN OSOITTAMINEN

© PETALS              AUTONOMOUS SUPPORTIVE INSTRUCTIONS 23



6. VAIHTOEHTOJEN TARJOAMINEN
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MÄÄRITELMÄ
Mitä tarkoitetaan vaihtoehtojen tarjoamisella
ohjeenannossa ja selitettäessä? 

Vaihtoehdot toiminnoissa, materiaaleissa, ryhmien muodostuksessa sekä tilan ja 
ajan käytössä.
✓“Etsikää vapaata tilaa ja aloittakaa harjoittelu, kun olette valmiit”

✓“Huomaan, että osaatte jo kuljettaa taitavasti koripalloa. Miten voisimme vaikeuttaa ja kehittää edelleen
kuljetusharjoitusta? ”  

Kontrolloivat opettajat ovat taipuvaisia tarjoamaan spesifejä, mustavalkoisia ohjeita siitä, kuinka 
annettu tehtävä, peli tai harjoitus pitäisi suorittaa.

Autonomiaa tukevat opettajat tarjoavat vaihtoehtoja ja erilaisia tapoja suorittaa annettu tehtävä, peli tai 
harjoitus. He ovat myös avoimia ja joustavia oppilaiden ehdotuksille suorittaa annettu tehtävä.



© PETALS              AUTONOMOUS SUPPORTIVE INSTRUCTIONS 26

“Kuinka tarjota vaihtoehtoja oppilaiden 
yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi?

“Minusta tuntuu, että liikunnanopettajani 
tarjoaa minulla valinnan mahdollisuuksia, 
vaihtoehtoja ja ehdotuksia erilaisista tavoista 
liikkua!!!”



LOMAKE D: VAIHTOEHTOJEN TARJOAMINEN
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HARJOITUS
Käytä lomake C:tä. Yritä tunnistaa ohjeenantotilanteita, joissa voit lisätä tai kokeilla
autonomiaa tukevia ilmaisuja tai kysymyksiä: Esim. Voisin käyttää tätä ilmaisua, kun 
ohjeistan oppilaita....

© PETALS                        AUTONOMY SUPPORT: WHAT AND WHY 28

Opetustyyli Konkreettinen esimerkki 

(Missä tilanteessa toteutan? Mitä sanon tai 

teen?)

Myönteiset odotukset 

seurauksista mikäli 

toteutan, kuten 

suunniteltu

PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 2 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 Miltä se tuntui?

 :I 

Perustelujen antaminen

Ei-kontrolloivan puheen 

käyttäminen

Kärsivällisyyden osoittaminen

Vaihtoehtojen tarjoaminen



▪Enemmän autonomiaa tukeva – vähemmän kontrolloiva 

ohjeenantotapa

▪Oppilaan asemaan asettuminen on keskeisin autonomiaa 

tukeva opetustapa

▪Autonomiaa tukevien opetustapojen käyttäminen lisää 

struktuuria luokkaan ja oppilaiden motivaatioon
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Kuinka antaa palautetta ja osoittaa 

kannustusta autonomiaa tukevasti
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MITÄ SEURAAVASSA 
SESSIOSSA?



Päivän lopetus

31



Kiitokset 
osallistumisesta!
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